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أُعيد هولباين. هانس للرسام املوت» «رقصة الفني النوع إىل تنتمي التي املتجول» والبائع «املوت لوحة
للفنون. بريدجمان مكتبة من بترصيح نرشها





متهيد

كانت عاًما، عرش ثالثة فمنذ النور؛ إىل الكتاب هذا ظهور يف كبريًا دوًرا الصدفة لعبت
واستقرت متعمقة، ديموغرافية دراسة فيها تُجري مناسبة أَبَْرِشيَّة عن تبحث سكوت سو
هذا أن إىل توصلت األَبَْرِشيَّة، سجالت تحليلها ولدى كمربيا. بمقاطعة بنريث بلدة عىل
إن عرش. السادس القرن نهايَة انترشت التي الطََّواِعني أحد من يعاني كان املجتمع
نوبة يكن لم هذا أن بيولوجيا عالم أي يدرك ألن كافية كانت الحقائق إىل واحدة نظرة
سبب عن السائد التقليدي الرأي بَحسِب الليمفاوية) الُغَدد (طاعون َدبْيلٍّ لطاعون تََفشٍّ
ولم معها، التعامل إىل تحتاج أخرى بحثية برامج لدينا كان أنه بَيَْد أوروبا. يف الطََّواِعني
علم يف باحثة بني التعاون بدأ هكذا عديدة. لسنوات الطََّواِعني؟» سبََّب «ما سؤال إىل نَُعْد
نَْسُرب ونحن اكتشفناه ما أذهَلنا وقد الخاصة. بخربته ُكلٌّ بارز، حيوان وعاِلم السكان

التأثري. واسعَة أصداؤها وكانت األولية، معتقداتُنا بُقوٍَّة تأكَدْت إذ فأكثر؛ أكثر األغواَر
خاصة كثرية جوانب غطَّت الطََّواِعني» «بيولوجيا باسم مفصلة أكاديمية دراسة كتبنا
التقارير ت نُِرشَ فقد الدراسة؛ نرشهذه لدى اإلعالم وسائل فعل ردُّ أذَهَلنا ولَكْم باملوضوع،
البلدان من الكثري يف إذاعية محطات يف لقاءات إىل وُدعينا العالم، أنحاء كل يف الصحف يف
علينا وانهالت فيلم، تصوير إمكانية عن لالستفسار التلفاز محطات وهاتََفتْنا املختلفة،
من وكان اقرتاحات. وتقدِّم أسئلة تطرح التي اإللكرتوني الربيد ورسائل الهاتفية املكاملات
تراسلنا أن عليها اقرتحت أمها إن قالت العمر، من عرشة الثانية يف فتاة مراسلينا ضمن
الرشق من القدامى املحاربني أحد اتصل الظُّهور. يعاود لن األسود املوت أن من لتتأكد
رواية من لها يا ِسَواُه. يَنُْج ولم فريوسية نزفية بحمى ُرضبت قد كتيبته إن األقىصليقول
انهيار ِكنت مقاطعة من مراسل ووصف اللعني! املرض هذا مع شخصية لتجربة مذهلة



األسود املوت عودة

طة الرشُّ من كان فما بالكهيث، بلدة يف األسود املوت مدفن موقع عىل الرئييس الطريق
ُوجود عن أعلنت أن بعد قاِطنيها من املجاورة املنازَل ُعجالة يف أخَلْت أن إال املسلحة
سيناريو كاتب مع مطوَّلة مراَسالت لنا وكان مبارشة. املتاخمة املنطقة يف بيولوجي خطر
رأى وقد البرشية. بمعظم يطيح تخيليٍّا فريوًسا يتناول طويل روائي لفيلم سيناريو يعد
توقعات عىل الُحصول وأراد قصته»، ملوضوع األمثل املرض «سيكون النزيف الطاعون أن

الوباء. هذا مثل انتشار لكيفية مفصلة
مستوى عىل هائًال ا عامٍّ اهتماًما ثمة بأن قناعتنا وحفز اإلثارة، غاية يف كان هذا كل
التعطش هذا وإشباع القصة لرسد محاولتنا هو الكتاب وهذا الطََّواِعني. بموضوع العالم
املستقبل. يف املحتملة أصدائه وعن بشاعة، وأكثرها املايض أمراض أَشهر عىل للتعرف
ا. جدٍّ كثريين أشخاص من نلناهما اللذين والتشجيع بالدعم امتنان بكل نعرتف

يَُكْن لم األسود املوت أن عىل تعرف من أول تويج، جراهام لدكتور التحية ونوجه
عديدة. لسنوات وفيٍّا صديًقا جراهام دكتور كان فقد َدبْلِيٍّا؛ طاعونًا

بأن فكرتنا ساينتيست، نيو ملجلة األوروبي املحرر ماكنزي، ديبورا الدكتورة دعمت
عىل نظل أن عىل ساعدتنا وقد نزفيٍّا، فريوًسا الواقع يف البداية من سببُها كان الطََّواِعني

الحديثة. بالتطورات علم
الربيد عرب برسائل إلينا بعثوا العالم أنحاء يف املراسلني من غفري لحشد الشكر نوجه
منشورة غري وبيانات وتعليقات وتقارير أخبار عىل تحتوي ثمينة وخطابات اإللكرتوني

واقرتاحات.
تحليل (ومباهج) تعقيدات عىل أكسفورد بجامعة دنكان ستيفن دكتور أطلعنا
املساعدة هذه ودون عملنا، يف الرياضية النماذج كافة أعدَّ ثم الزمنية املتسلسالت

النور. إىل بحثي برنامج أي ليخرج كان ما الجوهرية،
بأسلوب مكتوبة وثائق قراءة يف بثمن تُقدر ال مساعدة دنكان جنيفر السيدة قدمت
ويف أوروبا يف عرش والسابع عرش السادس القرنني يف ُمستَخَدًما كان اليد بخط للكتابة

أصلية. مقاالت ترجمة
هذا لدعمها للنرش، واييل بمؤسسة أول نرش محرر سميث، لسايل ا خاصٍّ تقديًرا نُِكنُّ
وجوليا ماكجري، نيكي من كل إىل أيًضا بالشكر نتقدم وحماس. إخالص بكل املرشوع

بالحماس. املتَِّقد لدعمهن جيفريز وجيل المبام،
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مقدمة

فهي والنساء؛ الرجال ُقلوب يف الرعب تبث «طاعون» وكلمة عام، ٦٠٠ من أكثر مدار عىل
أن من َمَفرَّ وال له، عالَج وال ردُعه، يمكن ال الَعْدَوى شديد ملرض مرعبًا سيناريو تثري
يوميٍّا عاشوا الذين الوسطى الُعصور يف أوروبا لقاطني بالنسبة مؤملة. ميتة يموتصاحبُه
من اختفائه ومنذ تماًما. ُمربًرا الخوف هذا كان مجتمعهم، عىل الوباء ُهجوم تهديد تحت
األفراد تشويق يف الرعب من العهد هذا استمر عرش، السابع القرن منتصف يف املشهد
يستمتعون تركيًزا املدارس أطفال أقل حتى خوف، مشاعر مجرد من أكثر هو ما وإثارة
و١٦٦٦ ١٦٦٥ عامي يف والدمار الحرق حيث العظيم»، لندن «طاعون بدروس بشدة

باملخاطر. املحفوفني
مىضباملرض، وقت أي من أكرب معرفٌة لدينا صار والعرشين، الحادي القرن يف واآلن
والبيولوجيا األوبئة علم يف متمرسون وخرباءُ الفعالة، والعالجات اللَّقاحات من وعدٌد
تحديد شأنها من التي الحديثة والتقنيات التشخيصية االختبارات من ومجموعة الجزيئية،
الرعب يظل ذلك ومع األول. ُظهوره من أشهر خالل يف جديد فريوس أي جينوم تسلسل
كان التي القوة بنفس بقاءنا، يهدد — آخر طاعون ربما — جديد مرض يظهر أن من

مىض. فيما عليها
بجدارٍة أثبت ٢٠٠٣ عام الشديدة) ة الحادَّ التنفسية (املتالزمة سارس ظهور إن
يناير يف آسيا يف ُظهوره عن أنباء وردت جديد. مرٌض يُحِدثه أن يمكن الذي الدماَر
أن يمكن أكان التالية. القليلة األشهر مدار عىل األخبار عناوين وتصدَّر العام، نفس من
املناطق من األفراد وفرَّ واسع نطاق عىل الذعُر عمَّ الجديد؟ الفتَّاَك الطاعوَن سارس يصبح
وردت حتى طويل وقٌت يَْمِض ولم أبعد. مسافات إىل املرض نرش يف ساهم مما املصابة؛
بأوبئة مقارنة والجنوبية. الشمالية األمريكتني يف وباملثل أوروبا يف حاالت ُظهور عن أنباء
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عدد فإجمايلُّ نسبيٍّا، قليًال سارس فيها تسبب التي الَوَفيَات إجمايلُّ كان املايض، طاعون
ذلك من وبالرغم شخًصا. ٧٨٠ سوى منهم يَُمْت لم دولة، ٢٧ يف حالة ٨٠٠٠ به املصابني
السفر فُمنع املرض، مع بفعالية للتعامل جهدها ُقصاَرى بالصحة املعِنيَّة الهيئات بذَلت
اقتصادات وانهارت لإلفالس، الطريان رشكات وتعرضت الرضورة، لغري بأكملها بالد من
مبيعات وارتفعت العاملية. املالية األسواق انهيار من حقيقيٌّ خوف هناك وكان محلية،
حالة ١٩٢ سوى هناك يَُكْن لم أنه مع األمريكية، املتحدة الواليات يف الورقية الوجه أقنعة

للشفاء. جميعهم تماثلوا بسارس إصابة
يف حتى ، العامليَّنْيِ والفزَع الذعَر نسبيٍّا التافهة الصحية املشكلة هذه أثارت ملاذا تُرى
،٢٠٠٣ عام من أبريل يف قليلة؟ حاالت بها كان أو سارس حاالت أيُّ بها يَُكْن لم التي البالد
بالَهَلع، الشعور إىل متعطشني «أفراد وسط نعيش أننا دربيشري ستيوارت دكتور كتب
من التحذيرات فهذه التحذيرات، هذه مثَل تستدعي التي الدمار رسالة سماع إىل فني ومتلهِّ
حتى بل الكوكب، هذا خراب بشأن والحذر الخوف يف املفِرطة بتوقعاتنا تمتزج أن شأنها
الحقيقي اليشء عن املشتتات رصف إىل إال يَْسَعْوَن ال متَِّزنني يبدون الذين األساتذة كبار
يرعبني مثلما الفريوسيتني الكامنتني» «سارس عائَلتَْي من أيٌّ يرعبني ال وحسب. املتوقع

خبيث.» جديد إنفلونزا فريوس
واشنطن: يقطن سيايس مراسل وهو ماكوال؛ ديكلن كتب ،٢٠٠٣ عام أبريل يف

فيما أنه حقيقة من فانتفع اإلنرتنت، عرص يف يتفىشَّ فريوس أول هو سارس
لالنتشار قابلية أكثَر الشائعات تصبح لالنتقال، قابلية أكثَر املعلومات أصبحت
غلق سيتم أنه فيها ادََّعى التي اإلنرتنت عىل املراهقني أحد خدعُة أثارت أيًضا.
الورقية. واملناديل املعلبة األطعمة لرشاء املواطنني َهَرَع كونج هونج ُحدود
وعائلته أنه إثبات محاولة يف أسبوعني ساكرامنتو يف بقالة متجر قىضصاحب
شائعات. من أُثري ما عكس عىل تماًما آمنة متاجره وأن بسارس، مصابني ليسوا
تبديَد ساكرامنتو ملدينة املحيل باملجلس العاملني أحد حاول الثالثاء، يوم ويف
املراسلني أمام املنتجات قسم من خرضاء تفاحًة شجاعة بكل تناول حيث الهلع

الصحفيني.

بسيناريو العاملي الصعيد عىل الصحة يتهدد خطر ينذر قد الناس، لبعض بالنسبة لكن
ُمْعٍد ملرض كبري وباء يتسبب عندما التايل، الكبري» «الوباء ُظهور أو اآلن»، العالم «نهاية

البرشية. وجود ويهدد عاملية كارثة يف له لقاح وال عالج ال فتَّاك
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مقدمة

الطََّواِعني؟ عن نعرف ماذا (1)

إىل إشارة أقدم ولعل التاريخ، يف راسخ أساس له معروف غري مرض من الخوف هذا
امليالد قبل ١٣٢٠ عام فنحو األول؛ صموئيل سفر يف املقدس الكتاب يف ظهرت الطََّواِعني

أرضهم: إىل به وعادوا اإلرسائيليني من العهد» «تابوت الفلسطينيون رسق

أَْشُدوَد ِيف ِباْلبََواِسرِي بَُهْم َوَرضَ َوأَْخَربَُهْم األَْشُدوِديِّنَي، َعَىل الرَّبِّ يَُد َفثَُقَلْت
الرَّبِّ يََد أَنَّ نََقلُوُه بَْعَدَما َوَكاَن … أرضهم يف الفرئان وانترشت َوتُُخوِمَها.
إَِىل ِغرِي الصَّ ِمَن اْلَمِدينَِة أَْهَل َب َوَرضَ ا، ِجدٍّ َعِظيٍم ِباْضِطَراٍب اْلَمِدينَِة َعَىل َكانَْت

اْلبََواِسريُ. َلُهُم َونََفَرْت اْلَكِبرِي

األسود املوت — العصور مرِّ عىل مرض أشهر عن الكتب يف وقرأ املدرسة يف منا كلٌّ تعلَّم
األوروبيني نصف ُقرابة وَمَحا وانترشرسيًعا، الَعَدم، من ظهر الذي الفتاك املرض ذاك —
يُقال التي التالية األطفال أغنية سمعنا لقد البَِسيطة. وجه عىل من الوسطى العصور يف

اْلُمِريعة: الطََّواِعني ذكرى تُْحِيي إنها

الورود، من دائرة يف نرقص هيا
الزهور، باقات وبصحبتنا

كثريًا، نعطس
جميًعا. فنسقط

عىل يظهر كان الذي املستدير املحَمرَّ الجلديَّ الطفَح األغنية من األول البيت يصور
لَدْرء األفراد ه يَْشتَمُّ ما هي الرائحة حلوة الزهور باقات كانت الطاعون. ضحية جلد
الفور عىل يتبعه كان الذي األمر للمرض؛ املبكرة األعراض أحد فهو العطس وأما العدوى،

املفاجئ. املوت أو قوط» «السُّ
إىل يصل ما بحياة وأودى لندن عظيم طاعون رضب عرش، السابع القرن منتصف يف
التفيشِّ هذا نتتبع أن ويمكننا يومياته، يف األحداث بيبس صموئيل سجل السكان. ُخمس

لألحداث. الواقعية رواياته بسبب الضحايا مع ونتوحد َكثَب عن
تَلِّيَّة قرية يف الوباء توغل اإلطالق: عىل طاعون قصة أشهر أيًضا بعضنا يعرف قد
ديسرتيكت بيك التالل منطقة حاَفة عىل تقع التي ديربيشري بمقاطعة إيم تُْدَعى صغرية
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رسم عىل اتفقوا حني بطولية تضحية كنيسته وشعب الكاهن قدم حيث إنجلرتا؛ شمال يف
؛ الصحيِّ للَحْجر إرادتهم ِبَمْحض أنفسهم وأخضعوا القرية حول الصحيِّ للَحْجر نطاق
كان الطريقة بهذه املحقق. واملوت العدوى من يهرب أن شخص ألي مسموًحا يَُكْن فلم
وطيلة املجاورة. املجتمعات إىل وصوله دون والحيلولة املرض استرشاء منع يف أمل لديهم
يحرضونه كانوا الذين القريبني القرويني خالل من الطعام عىل يحصلون كانوا ِمْحنَتهم،
أنفسهم ومشاهدة االنتظار سوى محبسهم يف مقدورهم يف يكن ولم أَبَْرِشيَّتهم، ُحدود إىل
عدًدا يدفن الكاهن كان الوباء ل توغُّ ذروة يف أنه حني يف البداية، يف ببطء يموتون، وهم
شهًرا عرش خمسة إىل وصلت بشعة فرتة اللعني الوباء استمر يوم. كل شعبه من كبريًا
لم إذ ُسًدى؛ تذهب لم تضحيتهم أن إال أشباح. بقريِة أشبَه النهاية يف إيم صارت حتى

فيه. وتنترش آخر مجتمع إىل العدوى تنتقل
كم املثال، سبيل عىل الطََّواِعني؟ عن معرفة من لدينا ما مقدار هو هذا هل ولكن،
ما نحدد أن بمقدورنا هل الكارثية؟ األحداث هذه وقعت متى بدقة يحدد أن يستطيع منا
لندن طاعون إن القول نستطيع أننا األرجح ال؟ أم املرض لنفس انفجارية أوبئة كانت إذا
لم وإن املصابة، الفرئان براغيث تنرشه مرض وهو بِْيلِّ، الدَّ للطاعون نتيجة كان العظيم
يف أخربونا أنهم نتذكر أننا باستثناء ذلك، اعتقادنا وراء السبب نحدد أن بمقدورنا يَُكْن
من إنجلرتا وأنقذ الفرئان كل َقتََل ١٦٦٦ عام شبَّ الذي الكبري» لندن «حريق أن املدرسة

الطاعون. استرشاء نوبات من املزيد

بحثنا رحلة (2)

يف بالغ أثر لها كان التي الطََّواِعني عن نعرفه ما كل هو أيًضا هذا كان ١٩٩٠ عام يف
عىل — املصادفة ِبَمْحض — عثرنا أن إىل الناس جميع مثل الكثريَ نعرف نَُكْن لم التاريخ.
مركزية سوق فيها يُقام صغرية إنجليزية بلدة يف استرشى كارثي لوباء مخترص سجلٍّ
يف الطاعون فيها نصادف التي األوىل املرة هي هذه كانت اإلليزابيثي. العرص نهاية نحو
عىل وعزم افتنان إىل تحول ما رسعان اهتماًما أثارت وقد السكان، تاريخ حول أبحاثنا

بشدة. الناس يخشاه الذي املرض هذا عن أيدينا تطوله أن يمكن قدر أكرب اكتشاف
إىل املطاف نهاية يف يؤدي سوف هذا أن جيًدا ندرك نَُكْن لم بحثنا رحلة بداية يف
التاريخ قلب مشارف عىل كنا القديم. الرعب هذا حول الشائعة التصورات خطأ فضح
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قد اليوم: لنا مرعبة رسالة عن اللِّثام أََمْطنا أننا أهمية، األكثر بل فلدهشتنا، َعِقب، عىل رأًسا
جديد. من ليرضب املواتية اللحظة منتظًرا َمْهَجعه يف راقًدا الوسطى القرون مرض يكون

قصتنا. هي هذه

البدايات (3)

القرن من بداية بنريث يف املجتمع عن متعمقة تاريخية دراسة تُجري سكوت سو كانت
بمقاطعة آيدن وادي يف الصغرية البلدة هذه تقع عرش. التاسع القرن حتى السادسعرش
بقية عن معزولني أهلها وكان االسكتلندية. الُحدود من بالقرب إنجلرتا، شمال يف كمربيا
بيناينز جبال وسلسلة غربًا، الخالبة ديسرتيكت بحرية بجبال محاطة إنها إذ إنجلرتا؛
اسكتلندا إىل املؤدي الطريق أن إال جنوبًا. وُعورة األقل ويستمورالند وجبال رشًقا، الَوْعرة
املاشية وُرعاة والتجار املسافرون كان قرون وطيلة مبارشة، بنريث مركز يقطع كان
إىل تؤدي ُمْعِدية أمراًضا بعيد من هؤالء كل يجلب أن املمكن من كان عْربه. يتنقلون
(٤٥٠كم) ميًال ٢٨٠ نحو تبعد كانت التي لندن من حتى ، والجدريِّ كالطاعون املوت،

بالِجيَاد. أيام عدة تستغرق التي املسرية تلك الرشقي، الجنوب جهة من
آيدن وادي أرُض كانت عرش السادس القرن نهاية يف أنه سو دراسات من عَرْفنا
منها؛ يَنِْفرون الغرباء كان فقد الكبرية؛ والتجارية الصناعية املراكز عن بعيدة تعترب
باستمرار، غائبني األرايض ك وُمالَّ إليها، الُوصول يف ُصعوبة يجدون املسافرون كان إذ
الصغرية السوق بلدة تقع كانت املنطقة هذه قلب يف رادع. بال يجولون الطرق وقطَّاع
إىل مقسمًة — عام بمائتي بعدها ت نُِرشَ خريطة من يتضح كما — كانت التي بنريث
منذ املهجورة القالع إحدى ألطالل ومتاخمًة أندراوس، القديس كنيسة حول تجمعات
صعبًة الحياة كانت املتكررة. االسكتلنديني املَخرِّبني غارات لَدْرء بنُيت التي طويل، زمن
ونتيجة باملجاعة. أشبه ظروف ظل يف العيش إىل اْضُطرُّوا ما وكثريًا بنريث، قاطني عىل
منهم يبلغ ال األرسة، يف أطفال أربعة يُولد كان ما وعادة ضعيفة، الُخصوبة كانت لذلك،

عرشة. الخامسة ِسنَّ فَحْسُب طفلني سوى
من املصنوعة الكبرية الطاوالت من واحدة إىل جالسة سو حيث الرحلة، بدأت وهكذا
إذ مميز؛ بموقع املكتب هذا يتمتع كاراليل. بمدينة السجالت مكتب يف املاهوجني خشب
كاراليل قلعة ساحة جوانب أحد عىل طابقني من واملكونة الطوب من املصنوعة ِبنايته تُِطلُّ
تخص التي السجالت كافة املكتب يضم كما معتََقلة، اسكتلندا ملكة ماري كانت حيث
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سجالت تدرس سو كانت اآلن. كمربيا من جزءًا أصبحت التي القديمة، كمربالند مقاطعة
،١٥٣٨ عام إىل بعضها يعود التي إنجلرتا، لكنيسة الرسمية الوثائق لألَبَْرِشيَّة، أصلية
أنحاء يف املتناثرة املختلفة املقاطعة سجالت مكاتب يف ُعموًما للحفظ تُودَع كانت والتي
واملحفوظة ْفن، والدَّ والزواج باْلَمْعُموِديَّة الخاصة الوثائق هذه كون إىل وباإلضافة البالد.
َقيَِّمًة بياناٍت أيًضا تقدم فإنها العائالت، ومؤرِّخي األنساب علم ألخصائيي مصدًرا بعناية،
َمدار عىل واملجتمع العائلة تاريخ عن فريد عميق َفْهم من تقدمه ملا املحرتفني؛ للباحثني

قرون. ثالثة
اكتشفت فقد البالد؛ بقية عن معزولني لكونهم َمأْمن يف أنهم ظنوا بنريث أهل أن مع

األَبَْرِشيَّة: سجالت تقول الطاعون. من ٌ مخبأ هناك يكن لم أنه سو

أخرى وأماكن وأبلبي وكاراليل، وبنريث، وكيندال، ريتشموند، يف عنيف طاعون
امليالد. بعد ١٥٩٨ سنة يف وكمربالند ويستمورالند بمنطقة

إىل سو توصلت عندما وبالفعل الفرتة، هذه أثناء بالكامل األَبَْرِشيَّة سجالت ُحِفَظت
وجدت: املناسبة اْلُمْدَخالت

١٥٩٧ بنريث، مدافن سجالت
سبتمرب

  غريب هوجسون، أندرو ٢٢
بنريث) يف هللا) (عقاب الطاعون بدأ هنا (ها

إليهم امُلشار وأولئك املرض، بفعل َحتْفهم َلُقوا P بي بحرف إليهم امُلشار (أولئك
جبيل.) ُمنحَدر أعىل ُدفنوا ُمنحَدر) بمعنى fell لكلمة (اختصاًرا F إف بحرف

خالل من الطاعون ضحايا دفن وثائق تمييز القانون بموجب الكهنة عىل تََعنيَّ آنذاك،
إضافة مجرد أو للطاعون) الشائع االسم ،pestilence لكلمة (اختصاًرا Pest كلمة إضافة

أسمائهم. إىل Pحرف
يُفرتض الذي الغرباء أحد طريق عن الصغري املجتمع وصلت العدوى أن الواضح من
قيد تبع فقد كارثية: النتيجة وكانت املدينة. يقطع الذي الرئييس الطريق عرب أتى أنه
الوباء هذا دام .P حرف إليها امُلضاف الدفن وثائق من مريعة موجة هوجسون أندرو
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(إذ املنطقة لكاهن بالنسبة شك بال عصيبًا كان الوقت أن مع لكن شهًرا، ١٥ العنيف
بكل املرعب االبتالء هذا إبَّان وقعت التي األحداث سجل فإنه الصغري)، وابنه زوجته فقد
عقاَب كان هذا أن َشْعبه الكاهن أخرب العادة، جرت وكما األَبَْرِشيَّة. سجالت يف إخالص

َخطاياهم. عىل لهم هللا
موت عقب أنه السجالت: دراسة لدى التَّوِّ يف َغْوَرها َسَربْنا التي األلغاز من واحد
هذه أليست يوًما. ٢٢ ملدة الطاعون بسبب موت حاالت هناك يكن لم هوجسون، أندرو

عادية؟ لعدوى بالنسبة للغاية طويلة ُكُمون فرتة
أعداد ببنريث الكنيسة جدران عىل نُِقَش أخريًا، الوباء ل توغُّ توقف عند ما، لحظة يف

آيدن: وادي يف ماتوا الذين األفراد

٢٢٦٠ بنريث
٢٥٠٠ كيندال
٢٢٠٠ ريتشموند
١١٩٦ كاراليل

ما عىل لكن ،١٧٢٠ عام بنائها إعادة عند الكنيسة محراب جدار إىل اإلهداء هذا نُقل ثم
من سو تحققت وقد نُحاسية، طبقة محلها حل فقد الرتميم؛ أثناء معاملها ُطمست يبدو
مؤكًدا تقديًرا السابقة دراساتها من تعرف سو وكانت بنريث. إىل زياراتها إبَّان األرقام
وعليه مبارشة، الطاعون تَفيشِّ بَْدء قبل شخًصا ١٣٥٠ سوى يقطنها يَُكْن لم بنريث بأن
رقًما كان الكنيسة، جدار عىل النقش يف املذكوَر وفاة، حالة ٢٢٦٠ رقَم أن الواضح فمن
إال ،Pحرف إليها ُمضاًفا َدْفن وثيقة ٦٠٦ وأحصينا السجالت إىل فُعْدنا باملرة، دقيق غري
وقدَّرنا ذروته، يف الوباء كان عندما يوًما ١١ بلغت الدفن سجالت يف فجوة هناك كانت أنه
كان الرقم هذا أن ومع الغالب. يف وفاة حالة ٦٤٠ نحو بلغ النهائي الوفيات تعداد أن
بالنسبة للموت مرعبة كثافة — الصغري املجتمع هذا سكان تعداد من ٪٥٠ نحو يمثل
جدار عىل املنقوش الرقم من كثريًا أقل أنه الواضح من كان فقد — شهًرا ١٥ مدتها لفرتة
املوضوع. يف أكثر البحَث نُْمِعَن أن وقرَّرنا َحرْيتنا، هذا أثار هنا؟ الَخْطب ما إذن الكنيسة.
واملخيف الغريب الوباء هذا أن الكنيسة جدار عىل املوجود النْقش من واضًحا كان
بحُث كشف آيدن. وادي يف أوسع نطاق عىل منتًرشا كان وإنما بنريث، عىل قاًرصا يَُكْن لم
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األساسية تََمْرُكِزها نقطة من انتقلت العدوى أن املنطقة أَبَْرِشيَّات ومحفوظات سجالت
ميًال ٣٢ تبعد التي وكيندال شماًال، (٣٢كم) ميًال ٢٠ تبعد التي كاراليل إىل بنريث يف
نفسه، اليوم يف وقعت املدينتني كلتا يف الوفاة حاالت أُوَىل أن هو املثري األمر جنوبًا. (٥١كم)
لدى واندهشنا اكتشافاتنا من ذُهلنا بنريث. يف وفاة حالة أول عىل يوًما ١١ مرور بعد
لم أننا بَيَْد كبرية. وبرسعة بعيدة ملسافة ينتقل أن بمقدوره كان املرض هذا أن معرفة
وكاراليل. كيندال من كل يف أخرى مرة ع ُمَروِّ وفيات معدل بتسجيل علمنا لدى نندهش
البلدات من ثالثًا رضب الذي واسع، نطاق عىل املعروف غري الوباء هذا اكتشاف إن
عرش، السادس القرن نهاية يف إنجلرتا غرب شمال يف مركزية سوق فيها تُعقد كانت التي
الوباء أو الطاعون من نَوًْعا الوباءَ هذا البلدة وأبناءُ الكاهُن اعترب التَّوِّ يف التفكري. عىل َحَمَلنا
مبارشة. شخصية خربة أنها املفرتض من املرض، هذا عن خربة لديهم كانت لقد اللعني؛
عادية؟ بنريث تفيشِّ نوبة كانت هل الوباء: هذا يف ة املحريِّ السمات من عدد هناك كان لكن
كان هل أوروبا؟ أنحاء يف األخرى الطاعون تفيش نوبات نفس هو املرض هذا كان هل

األمر. تَقيصِّ عىل الَعْزم َعَقْدنا وعليه األسود؟ املوت هو

األوىل الخيوط (4)

شامًال فحًصا ما قاتٍل عىل التعرف يتطلب األَْكَفاء، الرسيني املخربين أحد سيخربك كما
يدرسون الذين األوبئة علماء لدى اليوم األدلة. بكافة تفصيليًة ومعرفًة الجريمة، ملرسح
أن بمقدورهم هم الواقع يف الحديثة. العلمية األساليب من مجموعة حديثًا ظهر مرًضا
مهمتهم األوبئة علم مؤرخي أنَّ بَيَْد مبارشة. مالحظات ويسجلوا َمْرضاهم يفحصوا
األمر للتشخيص. عليها االعتماد بمقدورهم معلومات توجد يكاد ال ألنه بكثري؛ أصعب
َجْعبَتهم يف ما كل يستخدموا أن بد ال ثم ومن األحداث؛ عىل طويل زمن مرَّ ألنه صعب

والخيال. الحقيقة بني للتمييز ِفْطنة من
الغامض املرض هذا عن اآلن حتى عرفناه تلخيصما يف األوىل مهمتنا تمثَّلت وهكذا،

بنريث: يف

وعاش. بالعدوى أيشخصأُصيب إىل تشري أدلة أية عىل نعثر لم إذ مرضفتَّاك؛ •
صيف وباألخصيف الَهِشيم، يف الناِر انتشاَر املرض انترش فقد ا؛ جدٍّ معٍد مرض •

.١٥٩٨ عام
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غريب. مسافر طريق عن حدث املجتمع إىل العدوى وصول •
ثاني دفن قبل يوًما ٢٢ مدتها ُكُمون فرتة هناك كانت وفاة، حالة أول بعد •

للنظر. الفتًا أمًرا هذا كان وبالتأكيد ضحية،
أول مات حيث وكيندال؛ كاراليل إىل ليصل كبرية مسافات الوباءُ َقَطَع ما ُرسعان •

هوجسون. دفن عىل يوًما ١١ مرور بعد الوقت ذات يف هناك ضحيتني

الطاعون عن األصلية الروايات إىل الرجوع يف البحث طريق عىل التالية الخطوة تمثلت
املائة خالل أُضيفت التي الزائفة والروايات التأويالت بكل تطيح التي أوروبا اجتاح الذي
سنة املشئومة بالسنة رحلتنا نستهل الخيوط. من املزيد عن البحث ويف األخرية، عام
األوروبية الحضارة ورضب إنذار سابق دون ظهر ما أول الطاعون ظهر عندما ١٣٤٧

كارثية. آثاًرا تارًكا
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اح َسفَّ مولد

بأكمله، الجسم تصيب هذه كانت … أعضادهم عىل أو أفخاذهم عىل بَثَْرة تظهر كانت «ثم
أيام، ثالثة ِطيَلة انقطاع بال يستمر للدم التقيؤ هذا كان بشدة. دًما يتقيأ املريض فكان
الفرنسيسكاني الراهب وصف هكذا َحتَْفه.» املريض يَْلَقى ثم لعالجه، وسيلة توجد ولم

األسود. املوت ضحايا أوىل كرب بياتسا بلدية من مايكل
هو الزمن هذا يف عاشوا الذين األشخاص يعرفه ما كل كان ،١٣٤٧ عام أكتوبر يف
ولم صقلية. جزيرة يف الَعَدم من ظهر قد َقبُْل ِمْن معروف وغريَ َفتَّاًكا ُمْعِديًا مرًضا أن

َخْصِمهم. طبيعة لَفْهم سبيًال يجدوا أن بمقدورهم يَُكْن
يُصاب شخص كل وكان عالج، أي يوجد يَُكْن لم إذ مسبوق؛ غريَ الكارثة حجم كان
أوروبا يدمر أن شأنه من لطاعون ظهور أول هذا كان بحق. شنيعة ميتة يموت بالعدوى
أكرب الضحايا؛ من لها حرص ال ماليني أرواح ويحصد التالية، عام الثالثمائة مدار عىل

البرشية. تاريخ يف مأساوي حادث وأكرب العصور مرِّ عىل اح َسفَّ

األوائل الضحايا قصة (1)

من شيئًا ناقلة القرون، عرب إلينا تتحدث للطاعون ظهور أول عن املعارصة الروايات إن
من مايكل الراهب وصف بأكملها. شعوب بهما ابتُليت اللذين اْلُمْطَلَقنْيِ واإلحباط الرعب
من خرجت إنها قيل اإليطالية، جنوة مدينة من قادمة سفينة ١٢ أن كيف بياتسا بلدية
املعدي املرض هذا مثل حملوا الذين وأطقمها صقلية، يف مسينة ميناء دخلت قد القرم،
يستحيل ُمْهِلك بمرض يُصاب كان فحسب إليهم تحدث شخص كل إن حتى عظامهم «يف
وقد شكل، بأي املريض مع تعامل شخص كل إىل العدوى انتقلت املوت. من الفرار معه

جسدهم.» أنحاء كل يخرتق بألم املصابون شعر
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خرَّ ذلك ومع أعراض، أية عليهم تظهر ولم اء أِصحَّ كانوا السفن أطقم أن يبدو
باعتبارها السفن، إىل االتهام بأصابع السلطات أشارت عندما رسيًعا. َعى َرصْ مسينة أهل
اإلبحار عىل أطقمها وأجربوا امليناء من طردوها املخيف، املرض هذا جلب عن املسئولة
أنهم بد فال الصحة، بوافر يتمتعون يزالون ال كانوا الذين البحارة، أطقم أما أخرى. مرة

وُسْخط. َحرْية يف كانوا
للوباء جديدة تفشٍّ نوبُة بدأت وصولهم ولدى جنوة، إىل هناك من أبحروا إنهم قيل
مرة السفينة. فيه رست الذي الوقت نفس يف تقريبًا رسيًعا، املرض انترش حيث املميت،

ذلك: ومع الطاعون، من نََجْوا األطقم أفراد أن إىل التقارير تشري أخرى،

السفن، وصول من يومني أو يوم بعد صورها أبشع يف جنوة يف العدوى ظهرت
ألننا الطاعون» من يعاني َمتْنها عىل املوجودين أولئك من أيٌّ يَُكْن لم أنه «مع
رائحة أو هواء أن مع السفن، َمتْن عىل طاعون حاالت توجد تَُكْن لم أنه نعلم
املدينة يف جزء كل إىل املوت ونقل جنوة هواء لتلويث كافيًة بََدْت الجدد القادمني

قالئل. أيام ُغضون يف

قد كان الوباء أن إىل خلصنا وقد كبرية، مبالغة عىل انطوت التقارير هذه أن الواضح من
السفن أطقم ألن ونظًرا مسينة. إىل السفن فيه وصلت الذي الوقت بحلول بالفعل تفىشَّ
األبعد الرحلة إىل باإلضافة شهًرا، األقل عىل دامت رحلة بعد الصحة بوافر يتمتعون كانوا
الذي الوقت يف وصولهم ومجرد الَعْدَوى. يحملون كانوا أنهم املستحيل فمن جنوة، إىل
من ونخلص بَْحتَة. صدفة مجرد َحتًْما كان لوباء يتعرضون أنهم مسينة أهل فيه أدرك
مسينة يف الطاعون من ماتوا عليهم يُتََعرَّف لم ضحايا الغالب يف يوجد كان أنه إىل هذا

السفن. وصول قبل أسابيع بضعة مدار عىل
رسعة يضمن املصاب مع اتصال أدنى أن مسينة أهل رأى الناتج، الوباء آالم َغْمرة يف

قائًال: مايكل الراهب كتب العدوى. حدوث

املرض هاجم ما إذا أنه لدرجة بشدة؛ بعًضا بعضهم الناُس َمَقَت ما رسعان
— املخاطر كل من وبالرغم — حدث وإذا به، ليعتني كان ما أباه فإن ابنًا،
يف املوت من مفرَّ وال الحال، يف بالعدوى يُصاب كان فإنه منه، وَدنا وتجرأ
ونه يخصُّ الذين أولئك فكل املطاف؛ نهاية هذه تَُكْن لم أيام. ثالثة ُغضون
كانوا األخرى، الداجنة والحيوانات القطط حتى نفسه، املنزل يف يقيمون أو
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أن كثريون تمنى مسينة، يف املوتى أعداد تزايدت وفيما القرب. إىل يتبعونه
أن إال األخرية، وشهاداتهم وصاياهم يحرروا وأن للكهنة، بخطاياهم يعرتفوا
املرىض، منازل إىل الدخول رفضوا القانونيني والوكالء واملحامني القساوسة
أغراض ألية أو وصية ليَُحرِّر املنزل هذا مثل بَقَدمه أحُدهم َوِطئَ ما فإذا
األصاغر اإلخوة رهبنة إىل املنتمون الرهبان املفاجئ. باملوت عليه ُحكم أخرى،
الذين األخرى الدينية الرتب وأعضاء الدومنيكان والرهبان (الفرنسيسكان)
إن بل الحال، يف للموت فريسة يقعون كان ين، اْلُمْحتََرضِ اعرتافات إىل استمعوا

ين. اْلُمْحتََرضِ غرف يف ظلوا البعض
أب وال ابن وال قس فال املنازل، يف مهملة ترقد الجثث كانت ما ورسعان
يدفعون كانوا لكنهم منها، يقرتب أن عىل يجرؤ كان قرابة صلة ذي أي وال
مقتنياتها بكل املرىضمفتوحة منازل وظلت املوتى. لدفن للخدام كبرية أجوًرا
يمنعه؛ َمْن يوجد يَُكْن لم الدخول أحد قرر فمتى واملجوهرات؛ والذهب الثمينة
أعداد يف نقص حدث ما رسعان أنه لدرجة رشسة هجمة شن الطاعون ألن

املطاف. نهاية يف أحٌد يَتَبَقَّ ولم الخدم،

والفزع الرعب حية بصورة تنقل أنها إال فيه، مبالًغا الرواية هذه أجزاء بعض يكون قد
تحت رزحوا لقد رضب. ما أول الجديد الطاعون هذا رضب شخصعندما كل انتاب الذي
ثمة الحياة. يف خربتهم نطاق تماًما يفوق كان الذي الغامض املرض هذا رضاوة َوْطأَة
انتقال أن الحال يف أدركوا أنهم وهو أال — مهم خيط وهو الشمس— وضوح واضح يشء

آلخر. شخص من مبارشة يحدث العدوى
الذُّعر تََملََّك باملرىض، احتكاك أضعف مع املؤكَّدة العدوى وحدوث املئات موت مع
يكونوا لم فإنهم الصحة، بوافر يتمتعون أنهم ظنوا فيما لكن وَفرُّوا. املتبقني مسينة أهل

يَْدُروا. أن دون معهم الطاعون يحملون بأنهم دراية عىل
منهم كثريين أن إال صقلية، جنوبي وكروم حقول يف الالجئني من مجموعة استقرت
ويدعى املجاور، امليناء إىل اللجوء آخرون التمس َحتَْفهم. وَلُقوا الطريق يف َعى َرصْ َخرُّوا
رسعان كاتانيا أهل أن إال املوت، َعهم َرصَ أن إىل املستشفى يف رعايتهم جرت حيث كاتانيا،
املروِّعة العدوى هذه يستقبلوا أن بهم يجدر كان فما فيه؛ وقعوا الذي الخطأ أدركوا ما
القيود فرض وجرى األسوار، خارج خنادق يف الجثث ُطرحت ما ورسعان بلدتهم، يف

إليهم. الهجرة عىل الصارمة
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لدرجة الخوف يتملكهم وكان أرشاًرا كانوا كاتانيا «أهل أن مايكل الراهب يروي
رسيًعا يِفرُّ كان كل إنما إليهم، يتحدث أو الالجئني مع يتعامل منهم أحد يَُكْن لم أنه
َمْحًضا، بََدِهيٍّا ترصًفا أم «الرش» عىل عالمة هذه أكانت سواء الالجئني». هؤالء اقرتاب لدى
قاطنيها جميَع كاتانيا بلدة «فقَدْت البلدة: األسوُد املوُت واجتاح اْلَعذََل يُْف السَّ َسبََق فقد
إال أخرى، مرة يغايل مايكل الراهب كان األرجح عىل املطاف.» نهاية يف النسيان ليطويها

واضحة. الصورة أن
تعداد كان صقلية. أنحاء كل يف الطاعون نارشين جنوني، َهَلع يف مسينة أهل فرَّ لقد

السكان. من خاليًا أصبح تراباني ميناء إن ويُقال سرياقوسة، يف كبريًا الَوَفيَات

أعراضالطاعون (2)

ألعراض مايكل الراهب وصف ييل فيما األسود؟ باملوت اإلصابة أعراض كانت كيف
القلوب: لضعاف يصلح ال وصف وهذا الطاعون،

عند الجسم: من مختلفة أجزاء يف اْلبُثُور وتكونت حارقة»، «تََقرُّحات ظهرت
فريق وعند األذرع، أو األفخاذ عىل آخرين وعند التناسلية، األعضاء البعضعىل
املريض وكان البُنُْدقة حجم يف البُثور هذه كانت البداية يف الرقبة. عىل ثالث
لم إنه حتى شديد ُهزال حالة يف ترتكه ما رسعان عنيفة، َرْعشة نوباُت به تَْستَِبدُّ
ى ُحمَّ تَنَْهُشه الفراش، يف االستلقاء إىل يُْضَطرُّ كان إنما الُوقوف، عىل يَْقَوى يُكْن
البثور تكرب قليل بعد أصابه. الذي الشديد اْلَكْرب َوْطأَة تحت ويَْرَزح عنيفة
وهي اإلَوزَّة، بَيْضة أو الدجاجة بَيْضة حجم يف ثم الَجْوز، ثمرة حجم يف لتصريَ
العصارات. إتالف خالل من دًما فيتقيأ الجسم؛ تَهيُّج إىل وتؤدي للغاية مؤملة
املطاف نهاية ويف نًا، تَعفُّ فيُحدث الَحْلق إىل املصابة الرئة من يرتفع الدم كان
الرابع اليوم ويف أيام، ثالثة يدوم املرض كان بأكمله. الجسم يف تحليليٍّا تَأْثريًا

املريض. يموت — تقدير أقىص عىل —

الفلورنيس اإلنسانيات عالم قدمه الذي اآلتي بالوصف الرواية هذه تكملة ممكنًا يكون ربما
فلورنسا: الطاعون اجتاح عندما بوكاتشيو جيوفاني

نحن شهدنا للموت، نذير األنف من النزف حيث الرشق يف ُشوهد ما عكس عىل
التفاحة حجم يف بعضها اإلبْط، منطقة أو الفخذ أعىل منطقة يف أوراًما هنا
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أجزاء معظم أُْرُجَواِنيَّة بَُقع تغطي بعدها البيضة، حجم يف وبعضها الصغرية
تكون أخرى حاالت ويف العدد، وقليلَة كبريًة تكون الحاالت بعض يف الجسم:
لكل يَُكْن لم للموت. معتاَديْن نذيرين النوعني كال وكان العدد، وكثريَة صغريًة
املصابني املرض…جميع هذا عالج يف تأثري أي العقاقري وقوة الطبية املعرفة من
يموت البعض كان األعراض، ُظهور بَْدء من الثالث اليوم يف َحتَْفهم َلُقوا تقريبًا
أنواع من نوع بأي اإلصابة دون يحدث ذلك وكان اآلخر، البعض من أرسع
كان ملَّا أنه فتاًكا، الطاعون هذا جعل ما أخرى. ثانوية أعراض أية أو الحمى
فقط ليس … يومية بصفة ينترش كان فإنه األصحاء، إىل املرىض من ينتقل
ملس خالل من حتى لكن منه، االقرتاب أو املريض إىل التحدث مجرد خالل من

مالبسه.

كانت حتى األعراضاملخيفة، تظهر إن فما عالج: يوجد يَُكْن لم أنه َجِليٍّا أصبح ما رسعان
ترسب عن ناتجة نزفية بَُقع — الرب» «أمارات كانت فعندما حتمية، تبدو املؤملة النهاية
املوت شهادة بمنزلة كانت فإنها الجسم، عىل تظهر — الجلد تحت التالفة األوعية من الدم
الضحايا عطش وكان والَهذَيَان. والِهياج اْلُمَربِّحة اآلالم من أيام خمسة أو أربعة وبداية
بنفسه يلقي ثم يرصخ وهو الشوارع يف عاريًا يجري كان بعضهم إن حتى يُروى ال
يُْلُقون كانوا بل األلم، من بالكامل صوابهم يفقدون كانوا آخرون املياه. صهاريج يف
الجسم أعضاء كانت األخرية األيام ويف داخيل، نزيف يحدث كان النوافذ. من بأنفسهم

بحق. لهم رحيًما عتًقا املوت كان الذوبان. يف تبدأ الحيوية

إيطاليا أنحاء يف الذعر انتشار (3)

أن يمكنه حيث السفن، وسيلتني: خالل من الخارج إىل ينتقل وهو الطاعون بداية منذ
ببطء يزحف حيث األقدام عىل وسريًا تماًما، جديد ميناء يف ليظهر عديدة أمياًال يقطع

األرض. عىل مؤكد بشكل لكن
مسينة مينائَْي من كل وكان املتوسط، البحر يف محوريٍّا موقًعا صقلية جزيرة تحتل
انتشار يف السبب هي التجارة كانت البحرية. للتجارة مهمة توقف محطة وكاتانيا
جزر وإىل تونس، طريق عن أفريقيا شمال إىل املرض انترش صقلية ومن الطاعون،
فلربما املناطق، هذه اقترصعىل الطاعون أن لو ورسدينيا. كورسيكا وإىل وقربص، البليار
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إسبانيا

إشبيلية

فالنسيا

برشلونة

تولوز

بوردو

إيطاليا

ليون

جنوة
أفينيون

مارسيليا

بياتشنزا البندقية

بارما
بيزا

فلورنسا

روما

مسينة

كاتانيا

شمال أفريقيا تونس وصول ا7وت
األسود

البحر مدن أنحاء يف بعدها وانتشاره صقلية جزيرة يف مسينة إىل األسود املوت وصول
السفن. طريق عن املتوسط

الوقت يف الحرجة الرضبات بعض شنَّ الطاعون أن إال التاريخ، أغفله لربما بل اندثر
تقريبًا. نفسه

مرور (بعد ١٣٤٨ عام يناير يف الشمايل، إيطاليا ميناء جنوة، إىل الطاعون وصل
إىل املضيق عرب قصرية قفزة قفز أنه كما مسينة). يف السفن ُرُسوِّ عىل أشهر ثالثة نحو

إيطاليا. َجنُوِبيِّ
صقلية. من البحر طريق عن ربما أيًضا البندقية املرض وصل ١٣٤٨ عام يناير يف
رقم هذا أن مع نسمة، ألف ١٠٠ كان الوفيات تعداد أن املعارصة التقديرات أحد يفيد

قائًال: البندقية أهل أحد كتب األرجح. عىل فيه مبالغ

نفسه اليوم يف وجهه. يف الدم فانفجر ِلَدِمي، َفْصٍد عملية معني شخص أجرى
هذا أسجل أنا. نَجْوُت هللا وبنعمة اْلَمِنيَُّة؛ واَفتْه التايل اليوم ويف مريًضا، سقط
السليم الشخص إىل املميت الطاعون ينقل كان املريض مع التواصل مجرد ألن
الكهنة حتى املرىض. تجنب عىل بشدة يحرصون األصحاء كان ذلك أجل من …
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املوتى. يتحاَشْوَن كانوا والجميع خوف، يف املرىض من يفرُّون كانوا واألطباء
يلحق ما رسعان قاِطِنيها، أحد يموت كان عندما كثرية، ومنازل أماكن ويف
تعني إنه حتى بحق، هائلة املوتى أعداد وكانت اآلخر. ِتْلَو واحًدا الباقون به

مكان. كل يف جديدة مدافن تخصيص

الطاعون من يعاني دماؤه ُفِصَدت الذي الرجل أكان هنا؟ يشء يستوقفنا أن يمكن هل
ُشِفَي؟ ذلك ومع

جلب قد بالعدوى) فعليٍّا مصاب شخص هو يبدو ما (عىل غريبًا شخًصا أن يُعتقد
صاعق؛ عدد وهو السكان، ثلثا مات فقد هائًال؛ الناتج الدمار وكان بادوفا، إىل املرض
خيًطا هذا أكان بأكملها. األرسة به تلحق ما رسعان األرسة، أفراد أحد مرض إذا فكان

املرض؟ طبيعة لفهم ا مهمٍّ
.١٣٤٨ عام مارس يف ليجهورن، ميناء طريق عن الغالب يف بيزا، الطاعون رضب
رة ُمَدمَّ إيطاليا كانت لقد روما. إىل وجنوبًا توسكانا إىل شماًال الطاعون انترش هناك من

بحق.
هذا كان يبدو ما وعىل الطاعون، مع حربًا تخوض فعليٍّا أوروبا كانت اآلونة تلك يف
أو االستيعاب عىل بالكامل األفراد قدرة يفوق املرض هذا كان إذ منه؛ ميئوًسا الرصاع
ذلك. بعد سيظهر وأين متى يدري أحد يكن ولم خفيٍّا العدو كان الحياة. يف تجاربهم
الكثريون وكان أنفسهم عن الدفاُع الناس بمقدور يكن لم رضبته، يوجه كان وعندما
للطاعون الغلبة كانت املرض. انتشار ازداد وهربوا، الهلع انتابهم وكلما أمامه، يسقطون

دائًما.
إىل كيلومرت) ١٠٠) ميًال ٦٠ نحو تبعد التي بياتشنزا إىل الطاعون انتقل جنوة من
كاتب يعمل كان الذي بياتشنزا، قاطني أحد مويس، دي جابرييل كتب الرشقي، الشمال

عدل:

يتضح لعله عنها، املزيد أكتب أن مني ُطِلَب بياتشنزا قاطني أحد بصفتي لكن
الطاعون من فرُّوا الذين جنوة أهل من بعض .١٣٤٨ عام هناك حدث ما
التي السلع باعوا وهناك بوبيو، يف وسكنوا شماًال ارتحلوا مدينتهم يف املتفيش
عائلته أفراد وكل هو الشاري يرضب املرض كان ما ورسعان معهم. جلبوها
فاستدعى وصيته؛ يحرر أن هؤالء أحد تمنى جميًعا. ليموتوا جريانه من وكثريٌ
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التايل اليوم ويف الالزمني، والشهوَد بخطاياه له يعرتف الذي والكاهَن َعْدل كاتَب
بوبيو سكان كل سقط ما رسعان أنه لدرجة اْلبَِليَُّة اشتدت مًعا. هؤالء كل ُدفن

األموات. سوى املدينة يف يَتَبَقَّ ولم للمرض، ضحايا تقريبًا

لقد بياتشنزا. إىل بالطاعون املصابني جنوة أبناء من آخر فرد َقِدَم ١٣٤٨ عام ربيع يف
مبارشة، بعدها مات أنه بَيَْد منزله، يف استضافه الذي كروتشا ديال فولتشينو صديَقه قصد
جابرييل رأى جريانه. من وكثريون عائلته وكامل هو أيًضا فولتشينو مات ما ورسعان
جابرييل استطرد آخر. إىل إنسان من مبارشة ينتقل املرض هذا أن بوضوح مويس دي

قائًال:

أعرف ال قصرية. زمنية فرتة خالل املدينة أنحاء كل يف انترش قد الطاعون كان
ومن ا؛ جدٍّ هائًال كان الَوَفيَات معدل مكان، كل يف والَعِويل النحيب أبدأ: أين من
حسبوا واألحياء حرصلها، ال أصبحت املوتى أعداد شديد. رعٌب الناَس تملَّك ثم

للقرب. واستَعدُّوا الهالكني تعداد يف أنفسهم

املرعب: الكارثة حجم لنا روايته توضح

لدفن الخنادق حفر فتَعنيَّ ذلك، من أكثر جثثًا تََسَع أن عن املدافن َعَجَزِت
يختلف لم الحفرة. نفس يف مًعا بأكملها بعائالت يُلقى كان ما كثريًا املوتى.
ساسو دي أوبريتو يُدعى شخص استدعى املجاورة. والقرى املدن عن الحال
األصاغر اإلخوة رهبنة كنيسة إىل املصابة األماكن أحد من وفد قد كان الذي —
هؤالء كل وجريانًا. وشهوًدا، َعْدل، كاتب — وصيته ليحرر (الفرنسيسكان)

قصرية. زمنية فرتة غضون يف ماتوا آخرون ستون ومعهم

يف املدن أعظم من واحدًة بيزا، من كيلومرتًا) ٦٠) ميًال ٤٠ تبعد التي فلورنسا، كانت
دانتي أعمال كنوزها ضمن ومن والتعلم، والفنون للثقافة ديمقراطيٍّا ومركًزا أوروبا،
اتخاذ من الرغم عىل قاسية، رضبة األسود املوت رضبها إذ فلورنسا؛ تفلت لم وجوتو.
رواية «ديكامريون» كتابه يف بوكاتشيو كتب هللا. إىل والتوسالت الحكيمة االحتياطات كل

الفرتة: هذه إبَّان فلورنسا عن مهمة

كافة االجتماعي التواصل أشكال وتجنب الناس عن تماًما نفسه البعض عزل
يَّة ِبُحرِّ وَعْربََد وغنَّى الخمَر اآلخر البعض احتىس حني يف َف، الرتَّ أنواع وجميع
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الكارثة هذه ملثل والفعال القوي العالج هي العيش يف الطريقة هذه أن معتقًدا
الهائلة.

وعزل غريهم، مع تعاطف مشاعر أي أبَْدْوا من هم وقليلون املواطن، أخاه املواطن تجنب
يكاد الذي ذلك، من «األدهى بل ، َقطُّ أقاربهم يلتقوا فلم اآلخرين؛ عن أنفسهم الناس
ليواجهوا عناية بال إياهم تاركني أطفالهم هجروا واألمهات اآلباء أن عقل، يصدقه ال

غرباء.» كانوا لو كما مصريهم،

تَْعِزف كانت النسب، عريقة أو املنظر حسنة أو جميلة كانت مهما، امرأة من ما
إذا يهم وال باملرض، إصابتها لدى عالجها يحاول من يطلبه ما كل تلبية عن
من جزء كل كشف عن تتورع تكن لم أنها كما كهًال، أم شابٍّا يعالجها من كان
شدة من امرأة؛ أمام تتعرى كانت لو كما الخجل، يعرتيها أن دون له جسدها

مرض. من تعانيه ما
رحيل أما العامة، الشوارع يف الليل أو النهار أثناء َحتَْفهم َلُقوا كثريون
تنترش أن إىل غالبًا به يَْدرون الجريان يكن فلم منازلهم يف ماتوا الذين الكثريين
صار األرجاء كل يف املنترشة للجثث ونتيجة املتعفنة، للجثث النتنة الرائحة

قرب. بمنزلة بأكمله املكان

الجثث عن الناجم التلوث من الخوف يحركهم كان الذين الجريان، معظم عادة من كان
أمامها، ويُْلُقوها املنازل خارج إىل الجثث يَُجرُّوا أن املتوفني، إىل اإلحسان من أكثر املتعفنة
يكون حني املوتى، عليها يُسجى التي الخشبية األلواح أو النُّعوش يُحِرضون كانوا ثم

النعوش. يف نقص هناك
باألجرة، خدماتهم يؤدون املقابر، عاملو عليهم يُطلق ما أو الجثث، حاملو كان
فيها «يُلقون هائلة خنادق يحِفرون كانوا املدافن. إىل برسعة النُّعوش يحملون وكانوا
الطريقة بنفس إياهم مكدِّسني الواحدة، املرة يف الجثث مئات وصولهم، بمجرد الجثث
بقليل مغطاة جثة وكل األخرى، فوق طبقة السفن، مخازن يف البضائع بها تُحفظ التي

الجثث.» من املزيد تحمل عىل قادر غري الخندق يصبح أن إىل الرتاب، من
من مجردة وحوًشا كانوا أنهم يبدو ما فعىل لَُطفاء، بأناس املقابر عاملو يكن ولم
كانوا إذ العام؛ البؤس استفحال يف ساعد مما ا؛ رشٍّ أكثر بدور أيًضا يقومون اإلنسانية
إىل لينضموا ويَُجرُّونهم األحياء قيد عىل يزالون ال الذين األشخاص منازل يقتحمون
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من النساء تدفع لم وما سالمتهم أجل من أمواًال لهم الرجال يدفع لم ما املوتى صفوف
. تهنَّ ِعفَّ

نسبة وهي نسمة، ألف و٦٥ نسمة ألف ٤٥ نحو بني ما فلورنسا يف الَوَفيَات بلغت
الرواية تكررت أخرى مرة إيطاليا. وبلدات مدن َوَفيَات من باملائة ٥٠ األرجح عىل تعادل
أبنائه) من خمسًة دفن (الذي تورا دي أنيولو وصف سيينا، طاعون فإبَّان جديد؛ من
عىل العثور ممكنًا يكن لم اآلخر. ِتْلَو واحًدا يموتون وهكذا أبناءه، يهجر األب كان كيف
لدرجة عليها الرتاب يُنثر كان إنما العميقة، الُحَفر يف الضخمة املوتى أكوام ليدفن شخص

مرعبة. صورة من لها يا أجسامهم. وتنهش الخارج إىل تُجرُّهم كانت الكالب أن
إقامة السكان حاول خطاباته. يف ووصفه بارما يف الطاعوَن بْرتاْرك الشاعُر واَجَه
ولم بالفعل، مصابة كانت التي البلدان مع تواصل أي ملنع أنفسهم حول صحي َحْجر
األحداث نفس وقعت وصل، عندما لكن .١٣٤٨ عام يونيو حتى هناك إىل الطاعون يصل

أشهر. ستة ُغضون يف نسمة ألف ٤٠ نحو الَوَفيَات بلغت اْلَمِقيتة؛
بْرتاْرك كتب االنحسار. يف يبدأ أن قبل عام نحو بلغت ملدة إيطاليا يف الوباءُ استرشى
األديرة بأحد شخًصا وثالثني خمسة بني من الوحيد الناجي أخيه، إىل شديٍد أًىس يف

بمونريو:

َقطُّ أُولد لم ليتني مكان. كل يف الخوف وكان األرجاء، كل عىل الحزن خيم
ذريَّتُنا ستصدق كيف األيام. هذه أرى أن قبل متُّ ليتني األقل عىل أو أخي، يا

بالسكان؟ مأهوٍل غريَ تقريبًا بأكمله العاَلُم أصبح زماٌن أتى أنه
أن عن َقطُّ ُقِرئَ َحْولِيَّات أي يف هذا؛ مثل يشء أيُّ شوهد أو ُسِمَع متى
للغاية والحقولصغرية مهَملة، والبالد ُمْقِفرة، واملدن مأهولة، غري تُركت املنازل

األرض؟ أنحاء كل يف وعامة مخيفة عزلة وسادت املوتى، تََسَع أن عن
علينا يصعب الذي الوقت يف األمور، هذه القادمة األجيال ستصدق هل
ِبأُمِّ نََر لم أننا لو نحلم كنا أننا سنظن كنا نصدقها؟ أن شهدناها الذين نحن
خاوية ونجدها املنزل، من خروجنا عند جنائزي ِحداد يف وهي املدينَة أعيننا

ِفْعِيلٌّ. واقٌع عليه نتَحرسَّ ما أن فنعلم عودتنا؛ لدى

َرْهبَنة مجتمع يف الوحيَد الناجَي كان بْرتاْرك الشاعر أخو هنا: ا مهمٍّ خيًطا اكتشفنا لعلنا
تحاَىش فكيف الرُّهبان، زمالئه من كبرية مقربة عىل كان أنه بد فال ذلك ومع مغلق،
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لهذا املقاومة من نوًعا أظهروا أوروبا يف األشخاص بعض أن عىل دليل هذا هل العدَوى؟
اللعني؟ املرض

فرنسا اجتياح (4)

يكون ربما ،١٣٤٨ عام مطلع أو ١٣٤٧ عام أواخر يف فرنسا الطاعوُن رضب أن بعد
أحداث أن إال فيه، مبالًغا حولها وما مارسيليا يف نسمة ألف ٥٧ بنحو الوفيات تقدير
من طبيب وهو كوفينو، دو سيمون دوَّن تماًما. توقعناه ما هي هناك والوفيات الرعب

االنقباض: عىل باعثة قراءة تقدم وهي ،١٣٥٠ عام ذكرياته باريس،

جباههم. عىل موصوًما كان الناس يهدد الذي والهالك شاحبة، الوجوه صارت
أن أوشكت اْلبَِليَّة أن فيها لتقرأ والنساء الرجال وجوه يف تنظر أن يكفي كان
كان الهالك، يوم وقبل العدو، ِبُدنُوِّ تنبئ مميزة ُصفرة تَْعلُوها كانت إذ تحدث؛
تأثري أدنى له ُمناخ أي أن يَبُْد لم الضحية. وجه عىل بوضوح يُْكتَب اإلعدام حكم
فالبيئات تَْرَدعه، أن أَْمَكنَها برودة أو حرارة من فما الغريب؛ املرض هذا يف
ينترش كان املنخفضة. الرطبة البيئات مثل مثلها له ُعرضة املرتفعة الصحية

الصيف. حرارة يف بها ينترش التي الرسعة من القدر بنفس الشتاء برد يف

الحظ القيِّمة. الرواية هذه من املرض هذا طبيعة عن املهمة األمور بعض معرفة يمكننا
قطعة أو املصاب، من واحًدا نََفًسا أن لدرجة للغاية ُمْعِديًا بََدا الطاعون أن أيًضا كوفينو

املرض. لنقل كافية مالبسه، من
التي وقرقشونة وبريبينيا، ونربونة، مونبلييه، إىل مارسيليا من غربًا الطاعون انترش
ميناء إىل وصل وهكذا ومونتوبان، تولوز، إىل انتقل هناك ومن ،١٣٤٨ عام مايو يف وصلها
متوسط كان .١٣٤٨ عام وأغسطس يونيو بني ما الفرتة يف األطليس الساحل عىل بوردو
كان أنه يوحي مما اليوم؛ يف كيلومرتات) ٢–٨) أميال وخمسة ميل بني انتشاره معدل
عىل وليس األقدام عىل سريًا املسافرين املصابني األفراد طريق عن األول املقام يف ينتقل

الجياد. َصْهَوة
،١٣٤٨ مارس يف أفينيون ووصل مارسيليا، من أيًضا شماًال األسود املوت انترش
هو تأكيد، بكل فيه مبالغ رقم أنه مع ل، امُلَسجَّ الوفيات عدد بوحشية. َرضبها حيث
املدينة يف نسمة ألف ١٥٠ وإجمايل األوىل، األيام ثالثة خالل نسمة ١٨٠٠ صاعق: عدد
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عىل عزلة يف ظل السادس كليمنت البابا أن إال املدينة، من كثريون فرَّ الريفية. وضواحيها
الهواء. تنقي أنها املفرتض من كان التي الهائلة النريان بألسنة نفسه محيًطا مقربة،

للطاعون الكاملة القصة فيه يروي أصدقائه إىل خطابًا املجهولني الكهنة أحد كتب
وَمْجَريَات املرض تطور ملسار قيِّم وصف بتقديم خطابه الكاهن استهل أفينيون. يف

البابا: بها أمر التي التحقيقات

األفراد يعاني األول، الشكل يف مختلفة: أشكال ثالثة يف املرض يظهر أن يمكن
كان لو حتى الضحايا هؤالء ينجو وال التنفس، يف وُصعوبة الرئة يف آالم من
أكثر األحوال من حال بأي يعيشون وال طفيًفا، هجوًما هاجمهم قد املرض
أفينيون، يف وأيًضا بإيطاليا، كثرية مدن من أطباءٌ األبحاَث أجرى يومني. من
من الكثري األطباء فتح املرض. هذا منشأ عىل للُوقوف البابا من أمر عىل ِبنَاءً
قد الطريقة بهذه فجأة نَْحبَهم َقَضْوا الذين جميع أن ووجدوا حوها، ورشَّ الجثث
األكثر ا حقٍّ هي للمرض امُلْعِديَة الطبيعة دًما. يبصقون وكانوا ِرئاتُهم أُصيبت
دخل أو زاره، أو مرضه، يف رآه من كل فإن مصاب، أي يموت فيما ألنه بشاعة؛
إىل به يلحق ما رسعان القرب، إىل َحَمَله حتى أو ِتجارية، تعامالت أية يف معه

منه. للوقاية معروفة ُسبٌُل توجد تَُكْن ولم هناك،
الشكل مع بالتزامن دورته يستكمل املرض، أشكال من آخر شكل ثمة
األفراد يموت ما ورسعان اإلبْطني، يف تظهر معينة أوراًما أن بمعنى األول؛
يصيب — السابقني الشكلني غرار عىل — للمرض الثالث الشكل لذلك. نتيجة
رسيًعا يُْفِيض النوع وهذا الفخذ، منطقة أعىل بأورام الجنسني كال من األفراد

أيًضا. املوت إىل

كتبه ما وكرَّر املبارش االتصال طريق عن ُمْعٍد املرض هذا أن كالجميع، الكاهن، افرتض
اآلخرون:

العدوى، من املريضخوًفا يزور ال كان الطبيب أن لدرجة بالفعل الوباء تفاقم
ابنه يزور األب يكن ولم خاطر، ِطيب عن يملك ما كل املريض أعطاه لو حتى
إال قرابتهما صلة كانت مهما أحًدا يزور أحد يَُكْن لم الحقيقة يف ابنتها. األم وال

رسيًعا. به اللحاق أو معه، للموت ا مستعدٍّ كان إذا
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أحد من وما السائد، السلوك كان األقربني ألقرب حتى التامَّ التجنُّب فإن يبدو ما عىل
قائًال: الكاهن استطرد املبارش. االتصال نتيجة معديًا كان املرض أن فكرة يف شكَّك

أكثر اآلن يوجد بالفعل. نَْحبَهم أفينيون سكان نصف من أكثُر أو نصُف َقَىض
فكل املنازل، هذه يقطن أحد ال املدينة، جدران بداخل مغلق منزل آالف ٧ من
قريبًا حقًال البابا اشرتى السكان. من خاوية شبه والضواحي رحلوا، قاِطنيها
فُدفن املوتى، لدفن نه ودشَّ املعجزات» صانعة مريم العذراء «سيدتنا كنيسة من
سانت مستشفى مدافن يف ُدفنوا الذين أولئك بخالف هذا جثة. ألف ١١ فيه
الكائنة الكثرية األخرى واملدافن الدينية، للهيئات التابعة واملدافن أنطوني،
بوابات كل أن إىل أشري أن أود املجاورة، باملناطق يتعلق وفيما أفينيون. يف
السكان أخماس أربعة ألن اآلن؛ مغلقة صغريتني، بوابتني باستثناء مارسيليا،

َحتَْفهم. َلُقوا

إيطاليا. يف مرتفًعا كان مثلما فرنسا يف مرتفًعا كان الوفيات تعداد أن الواضح من

نهر بالفعل املرض َعَربَ لقد بروفنس. منطقة وبلدات مدن يف الحال يختلف ال
تولوز. بُعدها يف تماثل التي البعيدة والقرى املدن من كثريًا واجتاح الرون،
ال الناس أن لدرجة املوت من كبري خوف يوجد يتقدم. وهو َرضاوة يزداد إنه
لُوحظ ما كثريًا ألنه قريب؛ له مات شخص أي إىل حتى التحدث عىل يجرءون
هذا استثناء. بال تقريبًا أقاربه كل به يلحق فرد، فيها يموت التي العائلة أن
املرىض يُعامل أقاربُهم. املرىضاآلن رعاية عىل يقوم ال الناس. بني شائع اعتقاد
ويرشبوا، ليأكلوا الفراش من بالقرب لهم الطعام يوضع إذ الكالب؛ معاملة
يحرض نَْحبَه يقيضرجل وعندما املنزل. مغادرة إىل األصحاء يرسع ذلك وبعد
وبعد املنزل، إىل — القبور عاملو عليهم يُطلق الذين — األفظاظ الرجال بعض
وال األقارب يزور ال القرب. إىل الجثة يحملون يكفي بما كبرية مكافأة تقايض
الُقربان يناولونهم وال اعرتافاتهم إىل الكهنة يستمع ال بل املريض، األصدقاء
املتكررة املشاهد من بنفسه. يعتني سليًما يزال ال شخص كل إنما املقدس،
أن ودون مصابيح، دوَن القرب إىل يحترض ثَِريٍّا األوغاد هؤالء يحمل أن يوميٍّا
يُْهَرع الشوارع يف جثة حمل عند املأجورين. الناِدبني هؤالء سوى أحد يتبعه
كونهم من بالرغم قبًال، املذكورون القبور» «عاملو حتى منازلهم. إىل الجميع
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من فرتة بعد بالَعْدَوى معظمهم أُصيب فقد املرض؛ من يَنُْجوا فلم أقوياء،
وماتوا. الزمن

يقول: الكاهن ألن للطاعون؛ فداء ِكباش عن بحثوا األفراد أن الظاهر من

إليهم وُوجهت املساحيق، من معني نوع وبحوزتهم ُقبضعليهم البؤساء بعض
جائرة، أم عادلة التَُّهم هذه كانت هل يعلم الذي هللا ووْحَدُه املياه، تسميم تهمة
أجل من أُحرقوا فكثريون اآلبار، من املياه رشب عن خوف يف الناس وامتنع

يومية. بصفة املتهمني حرق وتواىل الجريمة، هذه

البَدِهيَّة: النصائح ببعض كالمه الكاهن ويختتم لألبرياء. ظلًما بحق ذلك كان

كانت وإن فيها. نعيش التي املخاطر تعرفون لعلكم أصدقائي يا إليكم أكتب
املأكل يف تعتدلوا أن هي نصيحة أفضل فإن أنفسكم، حماية يف رغبة لكم
يشء كل وفوق نوع، أي يف اإلفراط تتجنبوا أن عليكم والربد. وإياكم واملرشب،
القلة باستثناء اآلونة، هذه يف سيما وال اآلخرين مع الحديث من تَقلِّلوا أن عليكم
يزول أن إىل منازلكم تلزموا أن األفضل من كان وإن الحلو. النفس ذات القليلة

الوباء. هذا

حتى الطويل ١٣٤٨ عام صيف طوال أفينيون عىل للطاعون الرشسة الهجمة استمرت
معها اْضُطرَّ لدرجة آخرها؛ عن املدافن وامتألت الشوارع، يف األجساد تبعثرت الشتاء.
يمكن ال فيه. الجثث وأُلقيت الرون نهر عىل القدسية خلع إىل السادس كليمنت البابا
عن الناشئ التلوث وحجم الجثث من تنبعث كانت التي النتنة الروائح بشاعة مدى تخيل
ال سيموتون أنهم مؤكًدا أصبح الذين املرىض، من كثريون أسوأ: هو ما وإليكم تحللها.

أحياء. ُدفنوا محالة،
يف ليون وصل حيث شماًال وزحف املرعبة قبضته الطاعون واصل األثناء، تلك يف
قائًال: باريس وباء التاريخي رسده يف ناجي دو جيوم يصف باريس. ثم الصيف، مطلع

الصغار أرواح يحصد املوت وكان الجنسني، كال من هائلة الوفيات أعداد كانت
َفْرط من املوتى لدفن أماكن األحيان من كثري يف يتوافر يكن لم الكبار. من أكثر
وكثريًا ثالثة، أو يومني من أكثر ليمرضوا كانوا ما غالبًا أنهم عىل عالوة عددهم.
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اليوم، الصحة املوفور الرجل أن لدرجة ِغرَّة؛ ِحنِي عىل يموت بعضهم كان ما
غضون يف ماتت التي الناس جموع … التايل اليوم يف هامدة جثة القرب إىل يُحمل
ْ يُقرأ أو يَُر أو بمثله يُسمع لم نحو عىل للغاية، كبرية كانت و١٣٤٩ ١٣٤٨ عامي
الخيال، من املرضينبع أو املوت هذا نفس كان وغالبًا املاضية. العصور يف عنه
يزور سليم رجل لينجو كان ما غالبًا ألنه اآلخر؛ من والعدوى املجتمع من أو
الكهنة ترك والكبري، منها الصغري كثرية، بلدان يف وهكذا املوت. من مريًضا
للمرىض املقدس الُقربان تقديم مهمة تاركني الخوف، من الكهنوتية ُرتبهم
من شخصان يعيش بالكاد كان كثرية، بقاع يف باختصار، جراءة. أكثر لكهنة
٩٠ تبلغ صاعقة لنسبة يصل كان الوفيات معدل (أي شخًصا عرشين كل بني
إنه حتى باريس، يف ديو أوتيل فندق يف هائًال الوفيات معدل كان باملائة).
إىل عربات عىل جثة خمسني من أكثر يوم كلَّ يُحمل كان بالقصرية ليست لفرتة
وبعد و١٣٤٩، ١٣٤٨ عامي معظم فرنسا يف الطاعون دام … لتُدفن الخارج
الكبرية واملدن الريفية واملناطق الصغرية البلدات من العديد يف منازل ظلت ذلك

بالسكان. مأهولة غري

يََر لم مسبوق؛ غري كان الكارثة حجم بأن القائل الرأَي التاريخي التسجيُل هذا يدعم
األعراض. ُظهور يعقب املوت كان ما رسعان َقطُّ. قبُل من مثله شيئًا شخٌص

التي األشباح بلدات عن تورناي بلدة يف يقع الذي مارتن سانت دير رئيس كتب
الوباء: انحسار بعد بقيت

املسافرون يصف بأكملها. البالد أنحاء كل يف الوفيات معدل تصدق أن يستحيل
ُرعاة بال تَُجول املاشية وجدوا كيف بها مرُّوا ممن وغريهم والحجاج والتجار
السكان، من خاوية واملنازل ُزرَّاع، بال واألرض مهجورة، والبلدة الحقول، يف
أن لدرجة هائلة؛ الَوَفيَات أعداد كانت الناس. من محدود عدد سوى يوجد وال
نسمة، ألف ٢٠ قبل من سكانها تعداد يبلغ كان كثرية وقرى وبلدات ُمُدنًا
كان كثرية ريفية ومناطق ومدنًا نسمة، ألفي سكانها تعداد يتجاوز ال أصبح
ويف نسمة. ١٠٠ سوى غالبًا فيها يتبَقَّ لم نسمة، ١٥٠٠ قبل من سكانها تعداد

والحقول. األرايض بارت مختلفة، كثرية مناطق
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سببه الذي الرعب تصدق أن عليها سيصعب الالحقة الُعصور إن يقول واستطرد
الطاعون.

يف وصله الذي الساحل حيث الغربي الشمال نحو باريس من األسود املوت تحرك
جديد خيط عىل حصلنا (هل العدوى عنَف الشتاءُ أبطأ أخرى مرة .١٣٤٨ عام أغسطس
معدل روان مدينة يف عيان شاهد قدَّر وُعنُْفوانه. رشاسته كامل إىل عاد أنه إال هنا؟)،
ووهب — فيه مبالًغا الرقم هذا يكون قد أخرى مرة — نسمة ألف مائة بنحو الوفيات

جديدة. كمدافن الستخدامها أرًضا نورماندي دوق
«تحللت فري، بلدية من كيلومرتات) (ستة أميال أربعة تبعد التي الجريفري، بلدية يف
فوق أسود عَلم حلق األخرية». أنفاسهم لفظوا حيث االت النقَّ عىل وتعفنت املوتى جثث

ترضًرا. األكثر نورماندي قرى كافة يف حدث كما الكنيسة

إسبانيا سقوط (5)

كان املتوسط. البحر أنحاء كل يف املرض نرش التجارية السفن ضمنت األثناء، تلك يف
رضب مبارشة. البحر يف تُلقى كانت الجثث إن حتى ا جدٍّ هائًال املوانئ يف الوفيات معدل
مع مبارشة مواجهة يف أنفسهم القربصيون وجد وملَّا مدمرة. برشاسة قربَص الطاعوُن
مغيب حتى كاملة ظهرية فرتة وخصصوا املسلمني، والسجناء العبيد كافة جمعوا الفاجعة،
مسيحيون كان حيث الجزيرة، عىل قبضتَهم املسلمون يُْحِكَم أن خشية لذبحهم؛ الشمس

هَلع. يف األدباَر يَُولُّوَن أو يموتون ُكثُر
الطاعون وصل عندما أراجون منطقة ملك الرابع بيدرو امللك ذُعر األسود املوت أثار
الخطوات باتخاذ للُحكومة أوامره بيدرو أصدر .١٣٤٨ عام أبريل يف ميورقة جزيرة
وبلغت قوة، وال لهم حول ال كانوا الجزيرة قادة أن إال املرض، زحف لوقف الالزمة
من ٪٨٠ إن قيل مهول. رقم وهو واحد، شهر يف نسمة ألف ١٥ نحو األرواح يف الخسائر
أْوَهنها الناس أن من تشكو الحكومة صارت ما ورسعان نَْحبَهم، َقَضْوا الجزيرة سكان
القراصنة هجمات من أنفسهم حماية عىل قادرين يعودوا لم أنهم لدرجة بشدة؛ املرض
١٣٤٩ عام يونيو يف ميورقة حاكم أُمر بل تونس. باي بلقب امُللقب تُونس وايل وهجمات
َدْرء يف ملساعدتها أعظم؛ الخراب كان حيث املجاورة، منورقة جزيرة إىل قوات يرسل أن

األعداء. هجمات
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املتوسط، البحر يف وفالنسيا برشلونة موانئ عرب اإليبريية الجزيرة شبه الطاعون غزا
الخريف إبَّان ببطء املرض انترش البداية يف .١٣٤٨ عام مايو يف هناك إىل وصل حيث
الذين العرب إىل جنوبًا املرض زحف الواحد. اليوم يف فرًدا ٧٠ نحو بحياة ُموِديًا والربيع
فيليب دون وقد صفوفهم، روع مما قشتالة؛ ملك عرش الحادي ألفونسو يهاجمون كانوا
فكروا أنهم لدرجة منهم كثريين أصابت األمل خيبة أن األسود» «املوت كتابه يف زيجلر
صفوف يف املرض تفىش ما رسعان لكن الوقائي، العالج من كنوع املسيحية اعتناق يف
الحسنة نواياهم تالشت حينئٍذ، املسيحيني طال الطاعون أن «علموا وعندما قشتالة، قوات

رأيهم.» عن وعدلوا
مارس يف الطاعون رضبه بعدها ثم طارق جبل منطقة يف سامًلا قشتالة جيش نجا
يف السالمة إىل ويسعى القوات ألفونسو امللك يرتك أن الجيش ضباط اقرتح .١٣٥٠ عام
الحاكم امللك كان وقد الوباء. تفيشِّ إبَّان مات وهكذا مكانه، يرتك أن رفض أنه إال العزلة،
وابنته زوجته فقد قد بيدرو امللك كان وإن األسود، املوت إبَّان َحتَْفه يَْلَقى الذي الوحيد

أخيه. وابنة الصغرى
يف الطُُّرق قطَّاع عصابات وجالت إسبانيا، يف القانون خرق جرى املطاف آخر ويف
قيامه أثناء عليه يُْقبَض من بكل العقاب أشد بإنزال يأمر مرسوم ونُِرشَ الريف، أنحاء

الطاعون. ضحايا منازل بنهب

الدمار من سنوات ثالث (6)

ثمانية األمر استغرق عمالقة. كموجة أوروبا أنحاء يف شماًال َهَوادة بال األسود املوت اندفع
وكان . َقطُّ َقبْضته يُْرِخ ولم يدخلها، مدينة كل الوباء يُبيد كي األوىل الرضبة من أشهر
الذي الوقت وهو ،١٣٤٨ يونيو إىل ١٣٤٧ ديسمرب من األوىل املراحل يف رسعة أكثر تقدُّمه
األلب جباَل َعَربَ أن وبعد والبلقان. وإسبانيا فرنسا، من كبري وجزء إيطاليا يف فيه انترش
والنرويج السويد إىل املطاف آخر يف وصل حيث شماًال زحفه واصل الربانس، وجباَل

.١٣٥٠ عام ديسمرب بحلول البلطيق ودول
لييج ومدينة ميالنو مدينة منها املرض، من تماًما نََجْت أماكن بضعة أن الغريب
يف كبرية ومنطقة الفرنسية، كاليه بلدة رشق صغرية ومنطقة األملانية، نورنربج ومدينة
الرغم (عىل الربانس جبال من الغربي الشمايل الطرف يف صغرية ومنطقة فيينا، شمال

الجبلية). السلسلة بقية أنحاء يف موجوًدا كان املرض أن من
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يونيو ١٣٥٠
ديسمرب ١٣٤٩

يونيو ١٣٤٩

ديسمرب ١٣٤٨

يونيو ١٣٤٨

مارس
١٣٤٨

صيف ١٣٤٧

يونيو ١٣٥٠
ديسمرب ١٣٤٩

يونيو ١٣٤٩

ديسمرب ١٣٤٨

يونيو ١٣٤٨

مارس
١٣٤٨

صيف ١٣٤٧

.١٣٥٠ عام إىل ١٣٤٧ عام من الشمال جهة أوروبا أنحاء يف باملوجة األشبه األسود املوت انتشار

يشء كل ُمْهِلًكا واسعة، مساحة غطى الطاعون ألن أوروبا أنحاء كل يف الهلع ساد
أمامه الفرار أن بد ال الفرار. سوى الطاعون لتجنب طريقًة أحٌد يعرف لم طريقه. يف
الغالب يف أدت بل نَْفٍع، كثريَ معها تجلب لم أنها إال واضحة، دفاعية اسرتاتيجية بََدا
اقترص فلربما مكانه مكث شخص كل أن لو أنه املأساوي اليشء الجائحة. استفحال إىل

منه. التخلص جرى ولربما فرنسا وجنوبي إيطاليا عىل الطاعون
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كأس لتذوق وهولندا) ولوكسمبورج (بلجيكا املنخفضة البلدان دور اآلن حان
كعادته. والدمار الهلع من حالة يف األسود املوت تسبب تماًما، متوقع هو وكما املعاناة،

ميويس: يل جيل كتب

يفيد بأكملها. البالد أنحاء كل يف الَوَفيَات معدل تصديق يستحيل يكاد
تَُجول املاشية وجدوا بأنهم بها مرُّوا ممن وغريهم والحجاج والتجار املسافرون
من خاوية واملنازل ُزرَّاع، بال واألرض مهجورة، والبلدة الحقول، يف ُرعاة بال
مختلفة، كثرية مناطق ويف … الناس من محدود عدد سوى يوجد وال السكان،

والحقول. األرايض بارت

األسقف وكان ،١٣٤٩ عام صيف يف حاليٍّا، بلجيكا يف الكائنة تورناي، األسود املوت وصل
أنيابه. عن الوباء يَُكرشِّ أن قبل ُسكون فرتة سادت ثم َعى، َرصْ سقطوا الذين أوائل من

ثم جثث، خمس الكنائس، إىل املوتى أجساد تُْحَمل كانت يوم كل يف
بعض يف برايس سانت أَبَْرِشيَّة ويف جثة، عرشة خمس ثم جثث، عرش
ويف الواحدة. املرة يف جثة ثالثون أو عرشون يسقط كان األحيان،
وخدام العلمانيون ام والُخدَّ الخوريون يقرع األَبَْرِشيَّة، كنائس كل
عىل يحصلوا كي وليًال ومساءً صباًحا الجنائزية األجراس الكنيسة
حد عىل ونساءً رجاًال بأكملهم املدينة سكان من كان فما أجورهم،

الرعب. يتملكهم أن إال سواء

الجنازات، يف األجراس قرع فمنع الجمهور؛ ثقة السرتداد برصامة املدينة مجلس ترصف
مدافن َصت وُخصِّ املوتى، منازل يف التجمعات منع وكذلك السوداء، املالبس لبس وحظر
املدينة. يف مكانتهم كانت مهما املوتى كل فيها يُدفن كان املدينة جدران خارج جديدة

معه يجلب فكان أملانيا؛ أنحاء يف شماًال هوادة بال زحفه الطاعون واصل وهكذا
انهيار يف األحيان بعض يف يتسبب وكان املنوال، نفس عىل األرواح يف فادحة خسائر
نسمة ٢٠٠٠ األرواح يف املريعة الخسائر تضمنت املدنية. واملسئوليات والنظام القانون
هامبورج، سكان من باملائة ٥٠ عىل يزيد ما ماين: إم فرانكفورت يف يوًما ٧٢ خالل
َحتَْفهم نسمة ألف ١٢ نحو لقي مونسرت. يف نسمة ألف و١١ ماينتس، يف نسمة و٦٠٠٠
أنه عىل عالوة السكان. من باملائة ٧٠ يعادل ما ربما بريمن، يف ٧٠٠٠ ونحو إرفورت يف
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رعب وكان سكانها. كل الطاعوُن َمَحا أملانيا يف صغرية ريفية بلدة ألف ٢٠٠ إن قيل
الخيال. يفوق ق املحقَّ املوت واجهوا الذين أولئك وفزع

:١٣٤٨ عام من نوفمرب يف امُلَدوَّن نويربج لبلدية التاريخي السجل يقول

عامرة كانت التي املدن صارت األنحاء، كل يف الفتاك الوباء هذا استرشى أن منذ
لدرجة َمُهولة؛ بأعداد سكانها الطاعون محا َخِربَة. اللحظة هذه حتى بالسكان
لئال حماس يف وراقبوا أبوابهم، أوصدوا الحياة، قيد عىل ظلوا الذين أولئك أن
أحكم ثم كارينثيا، إىل اللعني الوباء وصل … َقَضْوا من ممتلكات أحد يرسق
عىل هاموا لليأس استسلموا ملَّا أهلها أن لدرجة تماًما؛ سترييا عىل قبضته

صوابهم. فقدوا قد كانوا لو كما وجوههم

جديد: من للطاعون واملرعبة املعدية الطبيعة تأكدت

العدوى ينقلون فكانوا املرىض، من ا جدٍّ كبري عدد من الوبائية الروائح انبعثت
فيلحق العائلة أفراد أحد يموت كان ما وكثريًا يخدمونهم، أو يزورونهم من إىل
تَِهيم املاشية تُِرَكت الهائل، البالء لهذا ونتيجة … اآلخر تلو واحًدا أفرادها كل به
وهكذا املستقبل، يف ليفكر أحد يكن لم ألنه حراس؛ دون الُحقول يف وجهها عىل
سواء املمتلكات، بالغ بحذر الجميع تحاىش لتهاجمها. الجبال من الذئاُب َقِدَمِت
موبوءة كانت لو كما وصيتهم يف املرىض تركها التي املنقولة غري أو املنقولة

األخرى. هي

الصيف أيام من يوم كل يف إنه ويُقال ،١٣٤٩ عام ربيع يف فيينا األسود املوت رضب
األلف قرابة لقي املرعبة األيام أحد ويف ضحية، ٦٠٠ إىل ٥٠٠ بني ما يموت كان الطويل

الوباء. بسبب — األرجح عىل — السكان نصف نحو َ تُُويفِّ وإجماًال َحتَْفهم. شخص
جثة، ٦٠٠٠ عىل منها كلٌّ احتوى عميقة حفر يف املدينة خارج الجثث ُدِفنَت كالعادة،
مدافن يف الدفن الكنيسة منعت أثارتها، التي الشديد الفزع وحالة الجثث رائحة وبسبب
املدافن أحد يف ليُدفن املدينة خارج إىل جسده يُحمل األفراد أحد يموت فحاملا الكنيسة،
ما رسعان هناك العميقة الواسعة الحفر كانت هللا». «مدافن عليها يُطلق التي العامة

باملوتى. آخرها عن تمتلئ
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أرايضالفايكينج (7)

قارب متن عىل ١٣٤٩ عام صيف يف النرويج إىل انتقل الطاعون أن يرى سائد رأي ثمة
ثم كوبنهاجن، من املضيق عرب القصرية القفزة تلك َصنََع أنه األرجح لكن لندن، من قادم
أرخانجلسك، إىل وصوله عن أنباء ووردت النرويج»، أنحاء كل انترشاملرض«يف ما رسعان
الشمالية القطبية الدائرة جنوب روسيا غرب شمال يف األبيض البحر عىل ميناء وهو
قًرى أصبحت حيث نَْحبَهم؛ َقَضْوا النرويج سكان ثلثي إن يُقال أنه واملذهل مبارشة.

واختفت. السكان من خاوية كثرية
عندما إنه تقول التي القديمة الرواية األسود» «املوت كتابه يف زيجلر فيليب يروي
عىل (يوستيدال) تيوسديدال إىل البارزة العائالت من الكثري فرَّ برجن إىل الطاعون وصل
لهم يُقدَّر لم لكن مأمن، يف يكونوا أن أمل عىل مدينة بناء يف رشعوا حيث الجبال، سفح
بأكمله املجتمع وموت الوباء تفيش إىل أدى ما بالفعل؛ مصابًا أحدهم كان الغالب ففي هذا؛
إال املنطقة، يف تعيش تزال ال وهي بسنوات بعدها الفتاة اكتُشفت واحدة. فتاة باستثناء
املطاف آخر يف عادت ذلك، ومع البرش. رفقة عن وتُْعِرض بوحشية تترصف كانت أنها
عليها استحوذت قد كانت التي األرايض جميع إليها وآلت سعادة، يف وتزوجت املجتمع إىل

عديدة. لقرون الجوار األرايضيف مالك كبار بني من عائلتها وصارت جماعتها،
نََجْت ملاذا نفسه: طرح الذي السؤال من الَحرْيَة أصابتنا القصة هذه اكتشفنا عندما
وأفراد بعائلتها مباًرشا احتكاًكا تحتَكُّ الفتاة هذه كانت حتًما العدوى؟ من الفتاة هذه
لقد بعضهم. تدفن أن عليها تعني وغالبًا اآلخر، تلو فرًدا يموتون وهم اآلخرين املجتمع

للمرض. مقاوًما كان شخص عىل آخر مثاًال هذا كان إن وتعجبنا قبل من هذا رأينا
وأيًضا الدنمارك، من العبور طريق عن ١٣٥٠ عام السويد الطاعون وصل الغالب يف
متفشيًا. الوباء كان حيث جدانسك ميناء من البلطيق بحر عرب بحرية رحلة طريق عن
موت شكل يف عظيم بعقاب العالم رضب هللا أن السويد ملك الثاني ماجنوس امللك أعلن
النرويج اآلن يخرب «هو َحتَْفهم: َلُقوا بالده غرب القاطنني الناس معظم وأن مفاجئ،
الطعام عن باإلمساك الجمعة أيام يف شعبه أمر وقد السويد.» مملكتنا من ويقرتب وهولندا
الرَُّفات حاملني املدافن حول يطوفوا وأن ُحَفاًة، كنائسهم إىل يسريوا وأن واملاء، الخبز عدا
الوباء وصل فعندما نفًعا؛ ذلك يحقق لم أخرى، مرة اإللهي. الغضب لتهدئة املقدس
وكنوت، هاكون من كلٌّ وأصبح جديد، من الشوارع يف مبعثرة الجثث كانت العاصمة،

الضحايا. بني من امللك، شقيقي
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ثالث تتجاوز لم فرتة غضون يف القارِّيَّة أوروبا أنحاء يف األسود املوت انترش لقد
ألن طريقها يف أوروبا كانت التعساء، والنساء الرجال هؤالء حظ لسوء مرعبة. سنوات
املزيد هناك كان ذلك، ومع التالية. الثالثة القرون مدار عىل ومرتعه الوباء موطن تصبح

ليقهرها. أمامه تزال ال التي األرايض من
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الثاني الفصل

اإلنجليزي القنال يعرب املوتاألسود

األرمادا أسطول من بَْدءًا التاريخ، مرِّ عىل الغزو من بريطانيا اإلنجليزي القنال أنقذ لطاملا
يف املستوطن املرض ذلك الَكَلب، داء وهناك الثانية. العاملية الحرب إىل ووصوًال اإلسباني
إال إنجلرتا، يف نادًرا يزال ال فإنه للقنال، نََفق ُوجود مع حتى لكن الرئييس، القارِّيِّ الربِّ

األسود. املوت ُوصول دون يَُحْل لم اإلنجليزي القنال أن
الفالحون عمل حيث إقطاعي، مجتمع ظل يف إنجلرتا شعب عاش ،١٣٤٨ عام يف
األغصان من مصنوعة أسقف ذات أكواخ من تتكون القرى كانت القوم. ِعْليَة أرايض يف
رطبة األكواخ هذه وكانت واحدة. وغرفة واحد طابق من تتألف وكانت ، بالِجصِّ وُمَغطَّاة
بالقش مغطاة األرضيات وكانت نوافذ، أو مداخن توجد تَُكْن لم حيث ومظلمة وباردة
األرجل، ثالثية الطويلة املقاعد من وزوج األرجل، مزدوجة فمنضدة األثاث أما والطني،

الشجر. أوراق أو القش من وفراش
األسود، والخبز والُجبن الثَِّريد من األساس يف مكونًا لألفراد الغذائي النظام وكان
غري نحو عىل َرْطبًا كان العام هذا صيف أن إال املنزل. يف املزروعة الَخْرضاوات وبعض
ال كادت التي األمطار بسبب الُحقول يف والقش والتِّبْن والقمح الشوفان ن وتعفَّ طبيعي،
انتظارهم يف يكون أن ومن ضعيًفا، املحصول يكون أن من املخاوف انترشت تنقطع.

الظهور. وشيك بكثري أسوأ عدوٍّا أن يجهلون كانوا لكنهم والجوع، القحط من شتاء
اآلن عليها (يُطلق ريجيس مالكوم بلدة من بريطانيا دخل الطاعون أن الظن أغلب
الجنوبي، الساحل عىل ا مهمٍّ وميناء بلدة آنذاك كانت التي دورست، بمقاطعة وايمث)
وربما الدخول. نقطة هما وساوثهامبتون بريستول مدينتي أن أيًضا يُعتقد كان وإن
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قادرين غري الصيادون وكان بالفعل، مضطربة كانت التي القناة، ُجُزر من أتى قد يكون
أيام يف وصوله تأريخ جرى بالطاعون. أُصيبوا قد جميًعا كانوا ألنهم الرضائب دفع عىل

.١٣٤٨ عام أغسطس ومطلع يونيو بني ما الفرتة يف مختلفة

نيوكاسل
كاراليل

النكسرت
هال

دبلن
تشسرت

جلوسرت

لندن

؟

؟

؟
أكسفورد

 بريستول

جزر القنال اإلنجليزي

نيوكاسل
كاراليل

النكسرت
هال

دبلن
تشسرت

جلوسرت

لندن

؟

؟

؟
أكسفورد

 بريستول

جزر القنال اإلنجليزي

.١٣٤٨ عام دورست بمقاطعة وايمث إىل وصوله عقب إنجلرتا أنحاء يف األسود املوت حركة
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أوروبا عكس (عىل بريطانيا يف الطاعون عن املعارصة الروايات من قليًال ثمة أن مع
ملا التاريخي الرسد هذا يف جليٍّا يتضح واليأس بالكرب السائد الشعور فإن يَّة)، القارِّ

أحداث: من وقع

كيلكني دير ومن األصاغر اإلخوة رهبنة من كالين جون الراهب أنا َسطَّرُت
أو بعينيَّ شهدتها والتي زماني، يف وقعت التي البارزة األحداث الكتاب هذا يف
بالتذكر جديرة أمور تندثر أن وخشية فيهم. موثوق أشخاص من بها علمت
الرشور هذه عىل شاهد أنا بعدنا، اآلتية األجيال ذاكرة من وتسقط الزمن، مع
قدوم منتظًرا املوتى وسط إبليس، قبضة يف كله العالم أصبح عندما الكثرية
كلمات. يف األمور هذه كل اخترصت بحق، وتَحرَّيْت سمعت ما عىل بناءً املوت.
املخطوطة هذه أترك صانعه، مع والعمُل كاتبها، مع الكلماُت تَْفنَى أن وخشية
وفرَّ إنسان، أي نجا أن وتصادف حدث إذا به، قمت الذي العمل يُستكمل كي
بدأته. الذي العمل وأكمل اللعني، الوباء هذا بَراِثن من آدم نسل شخصمن أي

مدى تصف التي الكنسية السجالت من األسود املوت النتشار العام املسار تحديد يمكن
محل ليحلوا جدًدا كهنة يعينوا أن أسقفية كل يف األساقفة عىل بها تعني التي الرسعة
غربًا ِحَرابَه صوَّب ثم دورست اجتاح ما أول الطاعون اجتاح َحتَْفهم. َلُقوا الذين أولئك
نحو رشًقا ثم املرتفع، املعتاد الوفيات عدد عن ُمْسفًرا وكورنوال ديفون مقاطَعتَْي نحو
كانت فقد الشمال تلقاها التي الصفعة أما الجنوبية. واملقاطعات ساوثهامبتون مدينة
أُصيبت (حيث سومرست مقاطعة يف طريقه الطاعون شق إذ القاضية؛ الرضبة بمنزلة
املفاجئ املوت كان لو كما نَْحبَهم األفراد «قىض حيث بريستول ميناء إىل البلدات) معظم
إىل ١٣٤٨ عام بريستول يف هنا الطاعون «استرشى املدينة». قوة كامل اختطف قد
انتشاره الوباء واصل ثم موتاهم.» دفن الغالب يف األحياءُ معها يستطع لم التي الدرجة
الوفيات عدد وصل فقد طائل؛ بال أنفسهم عزل السكان حاول حيث جلوسرت مدينة إىل

السكان. من باملائة ٩٠ حوايل صاعقة؛ نسبة إىل
نهر وادي عرب انتقلت ومنها أكسفوردشري إىل زحفها املدمرة الهجوم موجة واصلت
امللك ل أجَّ التايل، يناير يف .١٣٤٨ عام نوفمرب يف الطاعون وصلها حيث لندن، إىل التيمز
وكان الجوار، ومناطق إليه امُلشار املكان يف فجأة استرشى فتاًكا «وباءً أن بسبب الربملان
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سالمة سبيل يف االعتبار يف الشديدة املخاوف أُخذت ثم من يومية؛ بصفة حدة ازداد قد
آنذاك.» هناك إىل الوافدين أولئك

يف يوم كل جثة ٢٠٠ من أكثر دفن يجري كان أنه آفيزبريي من روبرت أورد
أن عليه مكتوب صليب شكل عىل تذكاري نصب قائًما كان حيث لندن، يف واحد مدفن
أخرى مبالغة األرجح عىل هو الغالب يف هذا أن مع هناك، ُدفنت جثة ألف ٥٠ من أكثر
اكتظت ما ورسعان الهائل، الوفيات عدد استمر وهكذا الحدث. انقضاء بعد األرقام يف
منطقتَْي يف للدفن جديدة أراٍض وتدشني تخصيص وجرى بالجثث املوجودة املدافن

كروفت. وسبيتل سميثفيلد
خشية إليها الغذائية املؤن نقل بلندن املحيط الريف من النقل عربات سائقو رفض
الطعام، عن بحثًا املدينة كثريون غادر لذلك ونتيجة باملرض، أنفسهم هم يُصابوا أن
بمقاطعة روتشسرت مدينة يقطن راهب وهو دين، ويليام كتب معهم. املرض حاملني

هناك: الطاعون توغل عندما كنت،

للحرسة يا … العام هذا يف إنجلرتا قبل من بمثله يُسمع لم طاعون اجتاح
إنه حتى الجنسني كال من هائل جمع عىل املوت هذا قىض الَجَلل! مصابنا عىل
يحملون والنساء الرجال من كل كان القبور. إىل الجثث ليحمل أحد يتَبَقَّ لم
تنبعث كانت جماعية. حفرة يف بهم يُْلُقون ثم الكنيسة إىل أكتافهم عىل أوالدهم
املرور عىل يجرؤ أحٌد يَُكْن لم إنه حتى للغاية نتنة روائُح الحفر هذه من

بالقبور.

وحرسة. معاناة للموت؛ املألوفة القصة هي هذه كانت لألسف
يف الطاعون َجرَّاء َحتَْفهم َلُقوا الذين األفراد عدد إجمايلِّ حول املؤرخون يختلف
األكثر التقدير أن إال نسمة، ألف ١٠٠ بلغ الوفيات عدد أن إىل البعض أشار فقد لندن؛
عدد إجمايلِّ من الوفيات، من نسمة ألف و٣٠ ٢٠ بني ما الغالب يف يرتاوح منطقية
املدن يف الوفيات معدالت مع يتناغم ما وهو نسمة، ألف و٧٠ ٦٠ بني ما تراوح سكان

األخرى. اإلنجليزية
والغربي الرشقي الجانبني رئيسيتني، جبهتني عىل شماًال األسود املوت انترش آنذاك

األرواح. يف فادحة خسائر عانت التي إنجلرتا وسط الجبهتان تالقت وقد إنجلرتا، من
معدل كان كارديجان مدينة يف ويلز. جنوبي إىل ليصل الغربية الجبهة نطاق اتسع
أشخاًصا تجد أن يستحيل كاد إنه حتى عظيًما، العدوى من والخوف هائًال الوفيات
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مراقب) أو املحكمة (حاجب إداري موظف أو اس، َشمَّ مثل معينة وظائف يشغلون
الصيف. منتصف قبل َفرُّوا أو فرًدا ٩٧ مات مستأجرين، ١٠٤ إجمايلِّ من َعريف. أو
سنودونيا، منطقة إىل ومنها وويلز إنجلرتا بني الحدود أعىل إىل أيًضا األسود املوت تحرك
— الرشقية الجبهة ساعدت األثناء تلك يف أنجليس. جزيرة إىل وصل املطاف آخر ويف
الطاعون رضبها التي أنجليا إيست ومنطقة كامربيدج، مدينة من األرجح عىل تبدأ التي
استفحال يف — الرشقي الساحل عىل تقع التي املوانئ عرب األوبئة من املزيد ودخول
ودرم يورك مدن إىل رود نورث جريت طريق عرب الطاعون أيًضا انتقل هناك. الطاعون
سور بمحاذاة الروماني الطريق سالًكا بيناينز جبال الوباء َعَربَ الغالب ويف ونيوكاسل.

كاراليل. وصل وهكذا هادريان،
عام املائة حرب يف الثالث إدوارد امللك جانب إىل ويكربيدج دو ويليام السري حارب
التلفزيوني املسلسل يف كارديل باسم (املعروفة كريتش ضيعة ورث وقد فرنسا، مع
قد الرجل هذا كان األسود، املوت حلَّ بعدما دربيشري. بمقاطعة براكتيس») «بيك
رحل إْن ما زوجته. وأخت وأختني إخوة وثالثة وزوجته والده أشهر ثالثة خالل فقد
مجموعة يُْربِم أن ويليام السري واستطاع للغاية، األرضبخًسا ثمن أصبح حتى الطاعون،
كريتش، كنيسة بداخل َمذْبَحني وهب يف هذا من استفاد حيث الناجحة، الصفقات من
اليومية القداسات إلقامة مخصصتني الكبرية الكنيسة بداخل صغريتني كنيستني كانا

مؤسسهما. ُروح عىل
يف عائلته أفراد كل وفقد ُدَرم مقاطعة يقطن كان الذي الفالح ذلك قصة وهناك

عنهم. بحثًا الريف أنحاء يف لسنوات جال أن إال املسكني الرجل من كان فما الوباء،
جبهات عرب إنجلرتا شمال نحو بثبات تقدم قد الطاعون كان الحني ذلك حتى
طريق عن األرجح عىل انتقل أنه إىل يشري انتشار بمعدل التجارة، طرق بطول منفصلة
كان حاملا أنه الكنسية السجالت فحص من استنتجنا لقد للعدوى. الحاملني املسافرين
تغري النمط هذا أن إال أشهر. تسعة نحو بها يمكث كان فإنه بلدة، إىل الطاعون يصل
نطاق عىل متفرقة أماكن يف متوقع غري نحو عىل حينذاك تظهر األوبئة وبدأت ذلك بعد
وتدريجي، بطيء أحدهما العدوى: انتقال من نمطان هناك كان أنه الظاهر من واسع.
من الثاني النوع كان األرجح عىل طويلة. مسافات قطع عىل وقادر األطوار غريب واآلخر

الجياد. صهوة عىل مسافر طريق عن يحدث العدوى انتقال
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هي قليلة لكن وكاراليل، نيوكاسل من كل طريق عن اسكتلندا الطاعون وصل ربما
العدوى جلب من هو االسكتلندي الجيش ولعل الصدد. بهذا إلينا وصلت التي املعلومات

لنفسه:

يف القوات إىل انضموا اإلنجليز، عىل انَصبَّ قد املريع هللا َقصاص أن منهم ظنٍّا
وحصد بهم حلَّ قاسيًا موتًا أن إال إنجلرتا، مملكة لغزو وخططوا سيلكريك غابة
خمسة منهم مات ما ورسعان ِغرَّة. ِحنِي عىل االسكتلنديني أرواح بوحشية
إال أدراجهم، يعودوا أن واألصحاء، منهم املرىض البقية، وقرر شخص، آالف

منهم. غفريًا جمًعا وقتلوا تعقبوهم اإلنجليز أن

ومنهم الطريق جانب إىل مات من فمنهم اسكتلندا، أنحاء يف املذعورون الجنود تشتت
منازلهم. إىل معه العدوى حمل من

انتشار إبَّان عاش والذي فوردون أَبَْرِشيَّة إىل ينتمي كان الذي فوردون، جون كتب
األسود: املوت

بدء منذ … الناس بني انترش هائل وطاعون وباء اسكتلندا مملكة يف هناك كان
الكتب يف مثله يوجد ولم ، َقطُّ هذا بمثل يُسمع لم الحايل العرص حتى العالم
جاَم الطاعون هذا صبَّ الدرجة هذه مثل إىل ألنه القادمة؛ األجيال توعية بغية
أنه، عىل عالوة نَْحبَها. قضت البرشية ثلث نحو إن حتى البرش، عىل غضبه
حتى مألوف، وغري غريب املوت من نوع إىل الرش هذا أدى هللا، من بسماح
سوى حياته تستمر ال وبعده ما، بطريقة ويتورم ينتفخ كان املريض لحم إن
العدوى خشية إنه حتى منه شديد خوٌف األفراَد أصاب … األكثر عىل يومني
يفر كما يفرون وكانوا املوت، سكرات يف وهم آبائهم رؤية عىل األبناء يجرؤ لم

أفعى. أو مجذوم من املرء

بشدة: عانت اسكتلندا أن فوردون، لجون املعارص واينتاون، أندرو أكد

اسكتلندا، يف لعني وباء أول
وبرشاسة، بعنف استرشى

األحياء، بثلث أطاح إنه قيل حتى
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أكثر أو بعام وبعدها
اسكتلندا، يف أنيابه عن َكرشَّ

يَُر لم الحني، ذلك قبل
، ُقطُّ أرضنا يف الوباء

وباء، يصيبها أن نادًرا كان
قتل عن يتورع فلم

سواء. حد عىل واألطفال والنساء الرجال

بريستول من غادر قارب متن عىل األرجح عىل ذلك وكان أيرلندا، إىل أيًضا العدوى انتقلت
بشدة، دبلن رضب الطاعون لكن قاطع، غري التاريخي الدليل .١٣٤٨ عام خريف يف

الغربي. الساحل وبمحاذاة البالد داخل إىل برٍّا انتقل هناك ومن
كالين: جون كتب

ورهبان وكَهنة وأساقفة َمطارنة وَفد ،(١٣٤٨) وأكتوبر سبتمرب شهَرْي يف
مركز إىل أيرلندا بقاع كل من غفرية بأعداد الرجال، كما النساء وغريهم، ونبالء
ترى أن كثرية أيام يف املمكن من كان إنه حتى غفرية أعدادهم كانت الحج.
البعض أن إال العبادة أجل من أتى بعضهم هناك، محتشدين األشخاص آالف
بدأ هناك. بشدة استرشى الذي الطاعون، من خوًفا أتوا الحقيقة) يف (األغلبية
البلدتان هاتان ُدمرت ودروهيدا. هوث بلدتي يف دبلن من بالقرب الطاعون
ألف ١٤ مات وحدها دبلن يف إنه حتى سكانهما من وخلتا تام شبه نحو عىل

امليالد. وعيد أغسطس بني ما الفرتة يف نسمة

«مات الضحايا: عىل ظهرت التي األعراَض كالين لجون التاريخي الرسد أيًضا يصف
آباطهم؛ وعند ِسيقانهم عىل ظهرت التي والتقرحات والبُثور الخراريج من كثريون
ماتوا ثالث وفريق ُجنون، نوبة يف دخلوا قد كانوا لو كما الرأس، يف آالم من ماتوا آخرون
ملسوا الذين أولئك إن حتى للغاية معديًا كان املرض إن ويقول: دًما.» تقيئوا أن بعد
إنه قائًال: ويضيف ويموتون. الحال يف باملرض يُصابون كانوا املرىض، حتى أو املوتى
هكذا القرب.» نفس إىل مًعا االعرتاف يتلقى الذي والكاهن التائب من كل «يُحمل كان
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عىل الرجال من قليلة قلة سوى يجرؤ «لم إنه حتى الطاعون من والفزع الخوف كان
املوتى.» ودفن املرىض زيارة وباألخص اآلخرين، عىل اإلشفاق

الصدر. عىل ة اْلُمْزَرقَّ والبقَع الصغرية السوداء الُحبوَب أخرى معارصة قصة تصف
دائًما الرب». «أمارات باسم تُعرف وكانت للطاعون، واملميزة الخاصة األمارة هذه كانت
يتمتعون الناس فاليوم مهمته؛ أداء يف «رسيًعا املرض كان ُظهورها. املوت يتبع كان ما

القبور.» يف موتى وغًدا الصحة بوافر
كل يف انترش بالتأكيد املرض فنفس الروايات؛ هذه كل بني يجمع مشرتك خيط ثمة

مكان.

َفَرائُصه تَْرتَِعد عالٌم (1)

بعض يف مثريًة أعالُه املقتبسة األسود املوت من الناجون رواها التي الرواياُت تكون قد
بالرعب فعليٍّا شعوًرا ناقلة املتخللة، القرون عْرب بُوضوح إلينا تتحدث أنها إال املواضع،
األفراد يتملك الذي الهلع بُسهولة نتصور أن يمكننا أوروبا. عىل استحوذا اللذين والفزع
شهادة هذه كانت إذ صدورهم؛ عىل الرب أمارات أو مخيفة نزفية بقع عىل العثور لدى

والَهذَيان. والُجنون اْلُمَربِّحة اآلالم من أيام خمسة أو بأربعة ونذيًرا موتهم
قليلة بالطاعون درايتهم كانت بأكمله. املعروف عاملهم يجتاح الطاعون هذا كاد
التالية. سنة الثالثمائة طيلة معهم يمكث ألن طريقه يف كان اللعني الوباء هذا لكن بحق،
انطالقته بدأ قد النهضة عرص كان حيث — لحضارتهم ساحقة رضبة بمنزلة هذه كانت
مأساة أكرب ا حقٍّ كانت لقد الحني. ذلك منذ أو ، َقطُّ قبُل من مثيل لها يَُر لم رضبة —

األبد. إىل يتغري أن إىل طريقه يف العالم وكان البرشية، تاريخ شهدها
بغيًضا. ُمعديًا مرًضا كان أنه البداية من الجميع أدرك بََدِهيَّة: واحدة حقيقة ثمة
قبُل من هذا مثل شيئًا يََرْوا لم أنهم إال غامضة، فتاكة أمراًضا يََرْوا أن لهم مألوًفا كان
وبلدات أفراد وحاول فرُّوا، فقد أنفسهم؛ لحماية خطوات الحال يف اتخذوا وقد . َقطُّ
باملرض. إصابتهم يف املشتبه من أيٍّ مع التواصل تجنبوا أنهم كما أنفسهم، عزل بأكملها
وهو عناية، بال املحترضين أوالدهم تركوا اآلباء حتى أنه عن وتَكراًرا ِمراًرا قرأنا
أصاب الذي الشديد الرعب يشبه شيئًا َقطُّ حياتنا يف نواجه لم لكننا تخيله. يصعب يشء
هناك يكن لم إنذار. سابق دون ظهر الذي املعدي املرض ذلك األسود، املوت جرَّاء الناس
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بسالم، املرء فيها يموت نظيفة مستشفيات وال امُلَربِّحة، اآلالم لتخفيف طريقة وال عالج،
الناس كان يفعله. أن للمرء يمكن اإلطالق عىل يشء أي يوجد يَُكْن لم لأللم، ُمَسكِّنات وال

مصاب. بشخص احتَكُّوا إذا محالة ال وهالكني تماًما وعاجزين خائفني
ظلوا أشخاص عن روايات والتضحيات، البطولية الروايات من الكثري أيًضا هناك
الجدير واليشء وماتوا. بمرضاهم اعتَنَْوا وممرضات أطباء عن يَِفرُّوا، ولم أماكنهم يف
والقانون للنظام كامل خرق يحدث لم أنه خاصة، استثناءات بضعة خال فيما باملالحظة،

إنجلرتا. يف
أنه: إىل ٢٠٠٢ فرباير يف ساينتيست» «نيو دورية أشارت

التاريخ. يف جائحة أسوأ باعتباره األسود املوت عىل اإليدز يتفوق أن املحتمل من
٤٠ نحو بحياة ُموِديًا وآسيا أوروبا األسود املوت اجتاح عرش الرابع القرن يف
نفسه؛ التاريخ يكرر عام، السبعمائة قرابة مرور بعد اآلن شخص. مليون
حصد قد اإليدز، أو البرشية، املناعة نقص مرض سيكون العقد هذا فبنهاية
من أكثر أشخاًصا اآلن يصيبان والسل املالريا أن ومع نسمة. مليون ٦٥ أرواح
وطأة أقل واالقتصادي االجتماعي تأثريهما فإن البرشية، املناعة نقص مرض

اإليدز. من

الوقت هذا وخالل عاًما، ٢٠ منذ اإليدز اكتشفنا لقد األسود. املوت بتأثري استهانة هذه
٤٠ بلغ الذي املدة هذه بعد اإليدز وفيات عدد وإجمايل العالم. أنحاء يف ببطء انترش
مليارات. يبلغ الذي اليوم العالم سكان عدد من فَحْسُب بسيط جزء هو نسمة مليون
البرشية/اإليدز املناعة نقص مرض أصبح الحديثني، والطب العلم بفضل أنه، عىل عالوة
غموض وال هلع فال الدم. عينات بفحص وجوده عىل االستدالل ويمكن تماًما، مفهوًما
انتشار وقف ويمكن اآلمن، غري الجنيس الجماع خالل من ينتقل أنه نعلم إذ املرض؛ حول

االجتماعي. السلوك يف مستنري واٍع تغري خالل من اإليدز
أوروبا، سكان نصف بنحو واحدة رضبة يف األسود املوت أطاح النقيض، وعىل
تماًما عاجزين الناس وكان التالية. عام الثالثمائة مدار عىل وتكراًرا مراًرا يرضب وظل

أمامه.
قبلوا فإنهم االستيعاب، عىل الناس قدرة فاق األسود املوت سبَّبه الذي الدمار وألن
هو االبتالء هذا أن فيه يعلنان والكنيسة البابا أصدره الذي املرسوَم تشكك أدنى بال
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طيلة املجدي غري املرسوم هذا راج بنريث. يف رأينا كما خطاياهم، كثرة عىل هللا من عقاب
الفاتيكان مكتب رئيس كورديس، بول الكاردينال ذكر وبعدها. التالية سنة الثالثمائة
الفاتيكان بابا عن نيابة يقدمها كان التي الكبري الصوم رسالة يف اإلنسانية، للمساعدات
باألمراض يصابون الذين أولئك أن لفكرة إنجيليٍّا سلطانًا هناك أن ،٢٠٠٢ فرباير يف
األفراد وأن الخطايا، عىل عقاب هو املرض أن أكد فقد أخطئوا؛ ألنهم ذلك لهم يحدث

جيد. بمظهر ويظهروا اء أصحَّ يكونوا ألن فطرية رغبة لديهم

األسود؟ املوت من الناجني عن ماذا (2)

نحو انقضاء بعد الغالب يف — مدينتهم عن رحل الطاعون أن الناجون أيقن بعدما
مختلف؛ عالم أعتاب عىل وكانوا َعداء الصُّ تنفسوا أنهم بد ال — وصوله من أشهر ثمانية
كانت حينها، علمهم حد وعىل بلدتهم، سكان أرباع ثالثة أو نصف مات الغالب ففي
مدن عن لها حرص ال روايات هناك كانت فقد آخر؛ مكان كل يف تنطبق القصة نفس
وا يلمُّ أن يحاولون نفسه الوقت يف كانوا لكنهم شديد، كرب يف الناس كان حيث األشباح؛

جديد. من حياتهم يبدءوا وأن أنفسهم شتات
الناس عىل يتعني الذي العمل من الكثري هناك وكان القديم، النظام انهار لقد
املقام يف أُهملت الزراعة ألن طعام؛ عىل يعثروا أن األفراد عىل تعني بدايًة، به. القيام
أن متوقًعا وكان البذور، فيها بُذرت أو الحقول ُحرثت قد تكن لم محنتهم. إبَّان األول
وحتى استئجارهم، ليتم ثمار قاطفو هناك يكن لم العام. ذلك محدوًدا املحصول يكون
َدْت َرشَ البهائم من وكثري الحيوانات تربية أُهملت كما الحقول. يف تعفنت القليلة الثمار

ُفِقَدت. أو
الجثث دفن يستمر أن بد ال كان إذ املرعبة؛ النُّفايات من التخلص تعني ذلك بعد
ُمعديَة؟ تزال ال األجساد هذه كانت هل الحقول. أو املنازل يف متعفنًا بعضها يزال ال التي
يكن لم فيها؟ ماتوا التي منازلهم من أو مالبسهم من باملرض اإلصابة يمكن كان هل
طويًال وقتًا األمر وسيحتاج القارب، نفس يف كان فالجميع خارجية؛ إغاثة تمني مجديًا

املشكلة. حل يف سلطة موضع يف شخص أي يبدأ أن قبل
َجناح عىل السكان من باملائة ٥٠ نحو مات أن بعد أنه باملالحظة الجدير األمر
الطاعون، يصبه لم الذي الريف من الناس زحف إذ أوروبا؛ تعافت ما رسعان الرسعة،
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املأهولة، غري املنازل وَشَغلوا لالستزراع القابلة األرايض وَفَلُحوا الفارغة املساحات وشغلوا
فقط. ظاهريٍّا طبيعته؛ إىل يشء كل عاد ما ورسعان

الكارثي؟ الوباء هذا طبيعة عن نستنتج ماذا (3)

املعلومات من نسبيٍّا القليل ثمة تحرياتنا؟ دفرت إىل نضيفها أن يمكن التي الُخيوط ما
الرضبة عن االستنتاجات بعض أن إال نقاش، بال َقبولها يمكن التي والكمية املوضوعية
الدائرة حيث الشمال، نحو أوروبا جنوب أقىص من األسود املوت تحرك واضحة. األوىل
(٣٥٠٠كم)، ميل ٢٢٠٠ نحو تبعد التي للسكنى، املواتية غري املتجمدة الشمالية القطبية
املواصالت وسائل فيه كانت زمن يف للغاية كبري معدل وهو سنوات، ثالث من أقل يف
وإىل وأيرلندا إنجلرتا وإىل أفريقيا شمال سواحل إىل البحر الطاعون َعَربَ ا. جدٍّ محدودة
من تبني أنه مع الشتاء إبَّان إنجلرتا يف نشًطا الطاعون ظل الشاطئ. عن بعيدة ُجزر

السنة. من الوقت هذا يف أبطأ نحو عىل انترش أنه الكنسية للسجالت فحصنا
نحو أرواح تقدمه أثناء حصد وقد ردُعه، يستحيل بحيث للغاية عنيًفا الطاعون كان
بالكامل. ُمدمرة أوروبية حضارة وراءه مخلًفا املعروف، الغربي العالم سكان نصف
توغله واصل أنه مع قبُل، من رضبها قد كان بلدات جديد من مهاجًما ، َقطُّ يرتاجع ولم

وشماًال. لألمام هوادة بال تقدم فقد األمامية؛ الخطوط خلف
مطابًقا مساًرا اتخذ مدينة كل يف وباء فكل مكان؛ كل يف نفسها القصة كانت
تماًما يفوق اللعني املرض هذا كان املتوقع. النحو عىل هلعهم وأثار املواطنني ع وروَّ
احتَكُّوا متى به أُصيبوا أنهم الحال يف يدركون كانوا وإن االستيعاب، عىل األفراد قدرة

مصاب. بشخص
عىل باملرض أُصيبوا أو املوت نازعوا أشخاص عن التقارير من عدًدا سجلنا لقد
معٍد مرض أي مع هذا يتفق ال مصابني. بأشخاص احتكاكهم عند فوري شبه نحو
يوًما ٢٢ مر قد كان حيث بنريث، يف املرض استرشاء بداية يف رأيناه ما مع وال معروف،
املرحلة هذه يف الثانية. الضحية ماتت أن إىل هوجسون) (أندرو ضحية أول ُدِفنَت منذ
هؤالء أن نفرتض وأن حني، إىل القصص هذه نتجاهل أن األفضل من أنه رأينا بحثنا، من
غرة حني عىل اإلصابة هذه أدركوا أنهم وحدث املايض، يف ما وقت يف أُصيبوا قد الضحايا

املوت. ينازع شخص مع تواصلهم عند

53



األسود املوت عودة

هذا كان الصدد، هذا ويف َسَواء، َحدٍّ عىل الكبرية والبلدات الصغرية القرى أُِصيبت
عام يف الالحقة. التفيش نوبات عن كبريًا اختالًفا مختلًفا يكون ألن طريقه يف األول الوباء

يقول: املعدية األمراض يف بارز خبري وهو كريتون، تشارلز دكتور كتب ،١٨٩٤

أكثر يتحول فهو ا؛ عامٍّ مرًضا يكون َقلَّما فصاعًدا الحني هذا من الطاعون لكن
فإنه بلدة، يف يظهر أن يحدث وعندما البلدات، أمراض من مرض إىل فأكثر

محدودة. بقاع يف ينترش ما عادة

هوادة، بال استرشائه إبَّان التدمري أو العدوى عىل املرعبة املرض قدرة يف تشكيك من ما
بأشخاصمصابني. قبًال احتكُّوا ممن أفراد بضعة نجاة سبب تفرس أدلة هناك ليس لكن
نََويْنا التي البحث عنارص أحد هذا كان تعاَفْوا؟ أنهم أم املرض ضد حصانة لديهم أكانت

اتباعها.
باإلتيان الخاصة الكنسية السجالت دراسة خالل من الرضورية الخيوط أحد ظهر
يَْجِر لم السجالت هذه أن ورغم إنجلرتا. يف الطاعون إبَّان َ تُُويفِّ الذي ذلك من بدل بكاهن
األسقفيات جميع ففي كبرية؛ أهمية وذات بالغرض، تفي فإنها جيد، نحو عىل إعدادها
تسعة أو ثمانية بلدية كل يف استمر الوباء أن لوحظ تحليلها، جرى التي عرشة اإلحدى

بالبرش. الفتك شديد سفاًحا كان أنه يف عجب ال أشهر.
وراءه خلَّف عرش، السابع القرن يف األبد إىل الطاعون يبدو ما عىل اختفى عندما
هيمن الذي الحدث التاريخ، يف كارثي حدث أكرب عن أجوبة بال التي األسئلة من كثريًا
حقيقة كانت ماذا عرش. السابع القرن حتى عرش الرابع القرن من أسالفنا حياة عىل
ذروة يف كان عندما ١٦٧٠ عام اختفى وملاذا جاء، أين من الغامض؟ املعدي املرض هذا

برضاوة؟ أوروبا عىل سطوته ويفرض يبدو ما عىل قوته
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حتى يبدو، ما عىل واختفى الشمالية القطبية الدائرة حواف عند األسود املوت خمد إن ما
العام ففي الحال؛ هو هذا يكن لم لألسف األبد. إىل اندثر قد يكون ربما أنه الناس ظن
البندقية) (منها األقل عىل مكانًا ١١ يف الطََّواِعني ظهور عن أنباء وردت ،١٣٥١ التايل،
كان أنه وجدنا السجالت، فحصنا عندما وبالفعل يَّة. القارِّ أوروبا من متفرقة أنحاء يف
كل — فحسب متفرقة بلدات بضع يف كان لو حتى — فرنسا يف ما مكان يف موجوًدا
لكل وفًقا ألنه لنا؛ كامل لغز بمنزلة كان هذا كل التالية. عام الثالثمائة مدار عىل عام
لدى اختفى قد األسود املوت يكون أن املفرتض من كان املعدية، األمراض أساسيات
الطاعون نجاح سبب يفرس أن شأنه من الذي التايل الحيوي الخيط أن شعرنا انتهائه.
عن بدقة نتقىص أن فقررنا هنا؛ مسترت قرون ثالثة مدار عىل أوروبا عىل الهيمنة يف

إجابات. عن بحثنا رحلة يف فرنسا يف الطاعون سلوك

حربية خلفية (1)

شهدت التي ،١٥٢٠ إىل ١٤٥٠ عام من الفرتة إبَّان قسوة أقل نحو عىل فرنسا عانت
خربتها التي لألماكن العام اإلعمار وإعادة الرفاهة يف ونهضة عام، املائة حرب نهاية
الفرتة هذه يف للطاعون انتشار أسوأ حدث الطبيعية. والكوارث الغذاء ونقص املعارك،

و١٥١٤–١٥١٩. و١٥٠٢، و١٤٩٤، و١٤٧٨–١٤٨٤، ،١٤٦٤ األعوام يف
دون تظهر كانت وألنها التأثري، واسعة كانت للطواعني املشئومة العواقب أن إال
يُحاكم كان يستحرضونها. كانوا من هم َحرة السَّ بأن شائع اعتقاد نشأ فقد إنذار، سابق
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السحر فنون يزاولون أنهم زعًما باإلعدام؛ كثريين ونساء رجال عىل وُحكم بهم، املشتبه
حصد — الرشاسة شديد وكان ١٤٦٦ عام باريس يف الطََّواِعني أحد استرشى األسود.
َسَحرة بينها من فداء، ِكباش تقديم إىل أهلها سعى وكالعادة — شخص ٤٠٠٠٠ أرواح
الشديد الحرارة ارتفاع عىل أيًضا باللوم يلقون كانوا فلكية. وظواهر وبُْرصان ويهود
يجوب عظيًما دينيٍّا موكبًا وصنعوا الدينية التوسالت إىل املواطنون ولجأ أغسطس، لشهر
عنًفا ازداد بل الثائرة، مرحلته يف يزال ال الوباء كان فقد جدوى؛ دون ولكن الشوارع،

املدينة. ضواحي يف توغل حيث
بلدة يف السلطات كانت فقد الوقائية؛ التدابري اتخاذ يف إيطاليا عن فرنسا تأخرت
الخطري املسافرين دور إىل ١٤٥١ عام يفطن من أول هي بروفنس منطقة يف برينول
ُمِنَع عندما املرض انتشار مكافحة يف لألمام كبرية خطوة كانت وقد الطاعون. نقل يف
ذلك، بعد قبل. من الطاعون من عانت بلدة من وافدين كانوا إذا األشخاص دخول
بالطاعون، إصابتهم يف الشكوُك حولهم حامت الذين أولئك أيًضا برينول سلطات طردت
جانب إىل السلطات، كانت بعد وفيما األنظار. عن بعيًدا عزلة يف ماتوا حتًما والذين
عربها سافروا التي البلدات كافة بأن منهم إثباتًا تطلب وصولهم، لدى املسافرين تفتيش
«جلب األسايس: الخطر مصدر حددوا أنهم الواضح من الطاعون. من تماًما خالية كانت
طريق عن بنريث إىل وصل الطاعون أن نذكر البلدة». إىل الطاعوَن بعيد من قادم مسافر

بعيد.» «مكان من وفد الذي الغريب ذلك هوجسون، أندرو
القرن خالل فرنسا يف متزايد نحو عىل العامة الصحة تدابري من املزيد اتُّخذ
توجد كانت بل الضحايا، ومالبس منازل أثاث بيع حظر جرى فقد عرش؛ الخامس
َ وُعنيِّ بالطاعون. إصابته جرَّاء ما شخص بها َ تُُويفِّ التي املنازل لتطهري محاوالت
شكل عىل أقنعة يرتدون كانوا ألنهم الِغْربان عليهم يُطلق وكان ومساعدون، جراحون
هذه كانت رشيًرا. مظهًرا أعطتهم خاصة سوداء عباءات يُْلِبسونهم وكانوا طائر، ِمنْقار
اعتقاد عىل تؤكد وهي الوقائية، املالبس صور من صورة أول وكانت سليمة، ممارسة
آخر. إىل شخص من ينتقل أن يمكن الطاعون أن الزمان ذلك يف عاشوا الذين األفراد
ناقلني الجراحون هؤالء اعتُرب ودفنهم. وَحْملهم املوتى د تفقُّ هي الِغْربان وظيفة كانت

باالبتعاد. لآلخرين تحذير بمنزلة الغريبة مالبسهم وكانت للعدوى،
بريس أون بورج بلدية يف أولها وكان الضحايا، عزل أجل من املستشفيات أُنشئت
وكانت الطاعون»، «بيوت باسم بعد فيما تُعرف املستشفيات هذه وأصبحت ،١٤٧٢ عام
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محلها يحل أن تلبث ال املوتى بجثث تغص حاملا وكانت للموت، انتظار غرف مجرد
اللوائح تطبيق أجل من كثرية بلدات يف خاصة مكاتب أُنِْشئَْت املوت. ينتظرون آخرون

للطاعون. املكافحة
العامة. هلع تقليل بغية باملرة إقامتها حظر أو ليًال الجنازات إقامة تََعنيَّ ما كثريًا
بالجلد. ُعوقبوا وإال البلدة، برتك والصعاليك الشحاذون وأُمر الفقراء نُفي بعد، وفيما
فرنسا اتبعت املطاف آخر يف الجائرة. العدالة صور من صورة جديد من هنا نلمس
مدته صحيٍّ َحْجر تنفيذ يف وبدأت إيطاليا، يف الطبية باملسائل املعنية السلطات قواعد

يوًما. أربعون
جميع تكن لم أنه نرى أن يمكننا الحايل، موقعنا من جرى ما عىل الحكم وبِميزة
عرش، الخامس القرن يف حتى أنه الواضح من أنه إال القدر، بنفس فعالة التدابري هذه
فقد السائدة؛ العمياء الخرافات عن إياها مميزين املعدية، األمراض أساسيات األفراد َفِهَم
وقت يف العامة للصحة معقولة تدابري واستُحدثت اللعني الوباء مكافحة بقوة حاولوا

الطََّواِعني. عرص من ا جدٍّ مبكر

االستقرار عدم من السادسعرشوحالة القرن (2)

واملجاعات، الغذاء، نقص صاحبها فرتة ظل يف و١٦٠٠، ١٥٢٠ عامي بني ما الفرتة خالل
ُمْعِديَة طاعون أوبئة انترشت الدينية، والحروب الفالحني وانتفاضات والفيضانات،
مسلحني رجاًال يعني الصحة مكتب كان ما وكثريًا فرنسا، يف متزايد نحو عىل ومتكررة
ما بلدة يف املرض ظهور يسبب كان ما دائًما املدني. النظام ولحفظ اللوائح لتنفيذ
والُربصان َحرة والسَّ املسافرين تهاجم الحانقة الجماهري وكانت مجتمعيٍّا، اضطرابًا
عقوبات القواعد يخالفون الذين بأولئك تُنِْزل السلطات وكانت املنازل، سلب إىل باإلضافة

اإلعدام. إىل تصل قد شنيعة
اإلصالح ملبادئ املبكر واتباعها أوروبا يف املركزي موقعها بسبب جنيف، أصبحت
انطالقة ونقطة للمضطهدين ً ملجأ عرش، السادس القرن مطلع يف الربوتستانتي
االستقرار ينوون كانوا الذين والنازحني باملهاجرين اكتظت وقد التبشريية. لإلرساليات
وِبنَاءً الوضع، بهذا دراية عىل جنيف حكومة كانت الطاعون. لتمركز بؤرة وكانت هناك،
كان مبكر، وقت يف للطاعون بيتًا أنشأت فقد الوقائية؛ التدابري بعض اتخذت عليه
نقل أجل من رسمية بصفة وحمالون مساعدون وُعني وممرضات، بممرضني مزوًدا
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بالطاعون. مصابة جديدة حاالت ظهور عن اإلبالغ أيًضا دورهم وكان واملوتى، املرىض
،١٥٣٠ عام لكن الحال، بطبيعة أيًضا هم وابتزاز، نهب عمليات يف انخرطوا أنهم األرجح
أثناء عمد عن الطاعون بنرش املساعدين هؤالء من بعًضا املوقرون جنيف مواطنو اتهم
اثنان خضع وبعدها التعذيب، ضغط تحت عليهم املقبوض أحد واعرتف عملهم، تأديتهم
رتبته من دوفو دون يُدعى كاهن ُجرد رأسيهما. قطع قبل امللتهبة بالكماشة للتعذيب
منازل أمام امرأتني يدا ُقطعت وأُعدم. العلمانية السلطة إىل تسليمه وجرى الكهنوتية،

الرجال. مصري نفس لقيتا ثم املفرتضني، الضحايا
.١٨٦٩ عام الصادرة الربيطانية الطبية الدورية يف التالية التاريخية املدونة اكتشفنا
الذي هافر ميناء وارويك اللورد بقيادة اإلنجليزية القوات احتلت ،١٥٦٣ عام أوائل يف
عددها البالغ القوات وكانت الحصار، تحت امليناء كان الفرنيس. الشمايل الساحل عىل يقع
السابع يف ُمْعٍد. مرٍض السترشاء مثالية ظروًفا يمثل ما مًعا؛ مكتظني جندي ٧٠٠٠
مفاجئ. نحو عىل ماتوا أفراد تسعة وأن تفىش، غريبًا مرًضا أن وارويك أبلغ يونيو من
يف جنديٍّا ٦٠ بمعدل يموتون الجنود كان الشهر، نفس من والعرشين السابع وبُحلول
من والعرشين التاسع اليوم يف املرض. أصابهم الذين أولئك تعاىف وقلما الواحد، اليوم
إن حيث األول، املقام يف الجنود املرض هاجم َحتَْفهم. فرد ٥٠٠ َلِقَي قد كان الشهر،
من أيًضا عانت بل فَحْسُب، مكدسة القوات تكن لم ماتوا. واألطباء َفرُّوا، الضباط معظم
الخمر عىل األمر اقترص حيث العذب، املاء عىل الحصول بمقدورهم يكن لم إذ الحرمان؛

لحوم. وال طازجة َخْرضوات لديهم يَُكْن ولم التفاح، ومرشوب
مؤهلني فحسب آالف ثالثة رجل، آالف السبعة من ى تبقَّ قد كان يونيو، بانتهاء
حتى لكن جديدة، قوات أُرسلت امليناء. مياه يف وَطَفْت الجثث تُدفن لم الواجب. ألداء

للمرض. ضحايا أيًضا سقطوا ما رسعان هؤالء
بمعدل أنه وارويك وأورد فحسب، فرد ١٥٠٠ تبقى يوليو، من عرش الحادي بحلول
وبترصيح حي. جندي ٣٠٠ سوى معه يتبقى فلن أخرى أيام عرشة مرت إذا الحايل املوت
يوليو. من والعرشين التاسع يف للفرنسيني هافر ميناء َسلَّم إليزابيث، امللكة من خاص
العدوى ذا «الطاعون إن قائًال: اإلنجليزي األسطول قائد كلينتون، اللورد رصح وعندها

«. َقطُّ تفعله أن كافة الفرنسية القوات لتستطيع تكن لم ما بهم فعل قد الفتاكة
أصدرت إنجلرتا، أرض َوِطئَت وعندما وطنها، إىل املتبقية اإلنجليزية القوات عادت
عاد ملا لكن وإجالل، بحفاوة استقبالهم عىل األفراد كل يحثُّ مرسوًما إليزابيث امللكة
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عىل والقرى البلدات كل وعانت إنجلرتا أنحاء كل يف العدوى نرشوا أوطانهم، إىل الجنود
السواء.

حاًرضا كان عادة، للطاعون املصاحبة األعراض أحد البرشة، اهتياج أن يبدو ال
وحرارة عنيفة حمى هو املرة هذه الَعَرضاألول كان االبتالء. من النوبة هذه يف
وجفاف الفم يف جفاف يحدث ثم ارتجاف، نوبات مع بالتناوب للغاية مرتفعة
الرأس يف ألم يعقبه ثم والَخْرص، الصدر يف بوخزات الشعور مع اللسان، يف

األحيان. أغلب يف املوت يأتي كان النوم، وبعد النوم، يف ورغبة وهزال

وتُْفتَح شامًال، تنظيًفا والشوارع والساللم املنازل تُنَظَّف كانت العدوى، انتشار ملنع
ويُبعثر نرضة، خرضاء َصْفصاف أو بَلُّوط أغصان منها ويتدىل َمصاِرَعيْها، عىل النوافذ
باستمرار وتُرش البَلُّوط، وأوراق والزُّهور والخسُّ اضالبستاني الُحمَّ نبات األرضيات عىل
تُبخر املنازل كانت العليا، الغرفة إىل الرسداب ومن الورد. ومياه بالخل أو الينابيع بمياه
أسوأ ويف والِقْرفة، والَكْهَرَمان بَّار والصَّ وامِلسك نَْدل الصَّ بأعشاب يوميٍّا ساعات ست ملدة
ومع الغار، وعشب (الروزماري) الجبل إكليل عشب بخور تتصاعد كانت حاًال، األكواخ

نَْفًعا. عالٍج أيُّ يُْجِد لم ذلك،
التي الرئيسية الصناعات من العديد جدرانها بني تضم ثرية مدينًة ليون كانت
طرق تقاطع نقاط إحدى وكانت نسمة. ألف ٦٠ وتأوي والطباعة، الحرير غزل تشمل
منتظم نحو عىل فعانت سنوية، تجارية معارض أربعة فيها وتُقام الدولية، التجارة
نحو عىل مدمًرا ١٥٦٤ عام كان إليها. والتجار املسافرون يجلبها كان التي األوبئة من
وحتى املنازل. ثلث وأُغلق التام بالشلل تَُصاب املدينة كادت شهرين، وخالل خاص،
بعدها. الجوع من ماتوا األحيان بعض يف يتعافون كانوا الذين الضحايا من القليلة القلة
حاميل الستئجار الكايف املال وال لدفنها مكان يوجد لم إذ الشوارع؛ يف الجثث تراكمت
إغالق من بد ال كان لذلك، ونتيجة الرون، نهر يف تُلقى الجثث كانت ببساطة الجثث.

األسماك. صيد صناعة
قد النجيدوك ومقاطعة بروفنس منطقة من كل كانت ،١٥٦٤ عام صيف بحلول
يف للوباء ُكُمون حدث يوليو. منتصف بحلول نيم مدينة أُِصيبت وكذلك بالوباء، ُرضبتا
يف العام نهاية ُقرب تفشٍّ حاالت حدوث عن أنباء وردت قد كان وإن أغسطس، شهر
خيط بمنزلة هذا إن ملعاناتهم. ا َحدٍّ قاٍس شتاءٌ َوَضَع أن إىل تقريبًا، ديسمرب منتصف
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جنوبي يف حتى الشتاء، حرارة بدرجة التأثر رسيع كان الطاعون أن يوضح ألنه مهم؛
العدوى نقل لكن الربودة، قارس امُلناخ يف تستمر أن يمكن األوبئة أن اكتشفنا لقد فرنسا.
مستحيلة بالعدوى اإلصابة كانت األرجح عىل الظروف. هذه ظل يف صعوبة أكثر كان

املنازل. خارج

نشاطها أوج يف األوبئة (3)

الوضع عكس عىل و١٦٤٦، ١٦٢٢ عاَمْي بني ما الفرتة يف عانوا ما أشد الفرنسيون عانى
زاد ومما و١٦٦٦. ١٦٢٠ عاَمْي بني بعد، فيما األوبئة أخطر ظهرت حيث إنجلرتا يف
بها يقوم كان التي والنهب السلب وعمليات الفالحني، انتفاضات فرنسا يف املأساة من
من واملزيد املزيد فتح إىل الناس اْضُطرَّ أخرى. ألمراض ش املتوحِّ والظهور الجنود،
وكانت البديلة. املواقع أو الحدائق يف املوتى دفن َ تََعنيَّ ما كثريًا ذلك، من وبالرغم املدافن،
أجور إىل باملرىض، عناية تكلفة من هائلة: األوبئة أحد تفيش عىل املرتتبة املالية الخسائر
كان وكلها للطاعون. بيوت وإنشاء وأدوية وأطعمة مدافن وإىل ورشطة، وحراس أطباء

واالستدانة. الرضائب من تكلفتها دفع يتعني
نحو عىل تأسست قد للطاعون املكافحة والتدابري اللوائح كانت الوقت هذا بحلول
بورج سلطات دفعت ،١٦٣٦ عام يف سخاءً. أكثر نحو عىل يُعاَملون الفقراء وكان سليم،
تبخريُها َجَرى منازل يف — احتجازهم مقابل أجوًرا الصغار والفتيات للفتيان بريس أون
التطهري، عملية كفاءة مدى الختبار املوحدة؛ الحجر مدة هي يوًما، ٤٠ ملدة — حديثًا

العامة. الصحة لتدابري التجريبي االختبار عىل مبكًرا مثاًال يعد مما
حملوا بأنهم بها َمرُّوا جنود واتُّهم ،١٦٢٨ عام صيف يف أخرى مرة ليون بَت ُرضِ
أنباء وردت التي الحاالت أوىل إحدى ألن ربما أمتعتهم»، «وكذلك معهم اللعني الوباء
مصابًا مسافًرا أن يبدو أخرى مرة قريبة. قرية يف جنود مهجع يف كانت موتها عن
حيث املعتادة؛ اللوائح السلطات طبقت املجتمع. إىل الطاعون جلب بعيد مكان من جاء
املدينة دخول إىل يَْسَعْوَن ن ِممَّ شخص أي عىل وتعني املدينة، بوابات عىل الحراس َ ُعنيِّ
تهيئة وجرى يوًما. ٤٠ مدته صحي َحْجٌر ُفِرَض أخرى ومرة صحية، شهادات تسليم
ضحايا لكنَّ محترض. آالف بأربعة لحظة أي يف يكتظ كان املصابني لعزل طاعون بيت
وآخرون َحتَْفهم، يَْلَقْوا أن إىل فيها والبقاء ألنفسهم صغرية أكواخ بناء إىل اضطروا كثريين
وما أنفسهم، هم موتهم منتظرين الجثث، أكوام وراء الرياح من االختباء إىل اضطروا
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كبريًا؛ مستشًفى الواقع يف البلدة صارت للحياة. ومفزعة مؤملة لنهاية صورة أرهبها
يف ُعجالة يف األحيان بعض يف تُدفن كانت التي الجثث واملنازل الشوارع يف تبعثرت فقد
عىل امللقاة الجثث فوق الصعود إىل يضطرون والراهبات الرهبان وكان واألقبية، الحدائق

يتنفسون. زالوا ال الذين أولئك إىل العون يَِد لتقديم والساللم األرضيات
هائًال ارتفاًعا أخرى مرة ارتفع أنه إال ديسمرب، شهر نهاية نحو الوفيات عدد انحرس
الشديدة، للغرابة والصيف. الربيع خالل تدريجيٍّا يضمحل أن قبل التايل، العام باكر

نسمة. ألف ٣٥ نحو شهًرا عرش اثني دام الذي الوباء خالل ليون يف الوفيات بلغت

الطاعون حياة يان ِرشْ التجارة: (4)

ما كثريًا اآلخر البعض أن حني يف الطاعون، هاجمها ما نادًرا فرنسية بلدات بعض ثمة
ال رعب يف جيل بعد جيل عاش الطاعون، رضبات أشنع يف طاعون. أوبئة من قاىس
تدريجيٍّا، بالفعل تغري الطاعون حدوث نمط أن غري عام، ١٠٠ مدار عىل تقريبًا ينقطع
بصفة الطاعون يرضبهما اللتان املدينتان هما وباريس سرتاسبورج من كلٌّ كانت فبينما
أون بورج إىل املريب الرشف هذا ذهب عرش، الرابع القرن من الثاني النصف خالل عامة
تفيش لحاالت عدد أكرب تسجل لوكسمبورج كانت عرش السابع القرن وبحلول بريس،

بعينها؟ ألماكن الطاعون تفضيل يف تغري حدوث إىل أدى ماذا الطاعون.
املرض من بعدها املدينة خلت لكن ،١٣٤٩ عام سرتاسبورج إىل األسود املوت وصل
عىل متكرر نحو عىل يهاجمها املرض أخذ فصاِعًدا الحني ذلك ومنذ ،١٣٥٨ عام حتى
أنشطة بفضل ثرية؛ عامرة مدينة سرتاسبورج كانت التالية. عاًما والخمسني املائة مدار
كانت متعددة. ومائية برية طرق وسط موقعها بحكم وأيًضا التجار طبقة من أبنائها
من منتظمة زيارات استقبالها إىل أدى هذا إن حيث أيًضا؛ دمارها سبب العوامل هذه

مصابني. ومسافرين تجار
وهي األلب. جبال شعاب أحد وإىل جنيف إىل البوابة بريس أون بورج بلدية كانت
من الغربية الحاَفة عىل ليون، رشق شمال من كيلومرتًا) ٦٠) ميًال ٣٨ نحو بعد عىل تقع
التِّجاري الطريق عىل تقع كانت كما واألين. والسني الرون أنهار من بالقرب جورا جبال

بانتظام. الطاعون يزورها كان مدن كلها وهي ومارسيليا، وليون تروا يربط الذي
ببلجيكا اآلن يُعرف ما حدود عىل اسرتاتيجي موقع يف تقع فكانت لوكسمبورج أما
شبكة قلب يف وتقع رومانية، طرق مفرتق نقطة ما يوًما كانت وقد وأملانيا. وفرنسا
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املسافرون الطرق هذه عرب سافر الوسطى. العصور يف أوروبا يف الرئيسية التجارة طرق
الرئيسية. التجارة مراكز إىل الطاعون جلبوا وهكذا املصابون،
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هائًال وباءً ٢٠ من عانت وقد وفرنسا. املقدسة الرومانية اإلمرباطورية تربط تجارة طرق
عاًما. ٥٠ خالل

طريق عن عام كلَّ فرنسا أنحاء يف يتنقل كان الطاعون أن األمثلة هذه من يتضح
أو الجياد طريق عن غالبًا الطويلة، الرئيسية التجارة طرق عرب يسافرون مصابني
حتى الرئيسية، التجارية املراكز هذه أحد يف الطاعون يبدأ إن وما البحرية. الصنادل

املحلية. النقل وسائل طريق عن القريبة البلدات إىل القفز من عندئٍذ يتمكن
تغري ،١٣٤٧–١٣٥٠ الفرتة يف األسود للطاعون بموجة األشبه املستمر االنتشار بعد
كل يف أبًدا ينترش يكن ولم فرنسا. يف وقاعدته موطنه يف مستقرٍّا وبات تماًما، توغله نمط
التباعد وشديدة متفرقة قليلة أماكن يف عام كل يتفىش ثم كامنًا يظل كان وإنما مكان

نفسه. الوقت يف مهمة لكن
املواصالت وسائل شهدت وفيما رشاسة، يزداد الطاعون أن بدا القرون بمرور
ازداد انتشاًرا. أكثر الطاعون أصبح والعاملية، املحلية التجارة ونمت مستمرٍّا تحسنًا
سهل مما السكانية؛ والكثافة العدد يف دائم نحو عىل واملدن البلدات سكان تعداد

املحتملني. الضحايا عدد أيًضا ارتفع وبالتبعية الوباء، ذلك استيطان

للطاعون املميت العناد (5)

العليا العرض دوائر عند الشمالية حدوده من بالقرب أخريًا، األسود املوت خمد عندما
أوروبا تعافت ما لرسعان هذا، فعل كان لو األبد. إىل يختفي أن املمكن من كان ألوروبا،
ما، مكان ويف ما بطريقة لكن مرعب. كابوس مجرد االبتالء هذا ولبات األرجح، عىل
بد وال برشاسة. هناك الطاعون تشبث دفئًا، األكثر الريفية فرنسا جنوبي مناخ يف ربما
كل كان حيث القرى، يف املنعزلة املناطق من محدود عدد يف منخفضة بنسبة استمر أنه
يتحني كان لقد فقط. آخر واحد شخص إىل األرجح عىل املتوسط يف العدوى ينقل ضحية
التعداد بلغ صغري مجتمع إىل العدوى حامل مسافر وصل ما فإذا املناسبة، الفرص
فرصة هذه كانت محدود. وباءٌ يتفىش أن املمكن من كان مناسبًا، مستوى فيه السكاني
املصابني، املسافرين من املزيد ينطلق ثم املحيل، املستوى عىل ينترش أن يمكن إذ املرض؛
بنفس َقطُّ لتعود كانت ما لكنها جديدة، أوبئة ظهور إمكانية دائًما هناك كانت وعندئٍذ

سبيله. اعرتض يشء كل قهر الذي الهائل األسود املوت قوة
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وضوح الواضح عنها؟ اللِّثام أََمْطنا التي الغامض املرض بهذا الخاصة الخيوط ما
كلها كانت األسود، املوت بعد عام ٣٠٠ من ألكثر استمرت التي الطََّواِعني، هذه أن الشمس
الطاعون استمر فقد ؛ َقطُّ األسود املوت يرحل لم الواقع، يف املرض. لنفس تفٍش نوبات

بحذافريها. نفسها هي الضحايا تصيب التي املريعة األعراض وكانت النمط، بنفس
التجارة طرق عىل تقع كانت إن سيما وال األكرب، املدن عادة ترضب األوبئة كانت

الطََّواِعني. محرك هي التجارة كانت ثم ومن والدولية. املحلية
غريب مسافر طريق عن مدنهم إىل املرضيصل أن إىل فشيئًا شيئًا الفرنسيون فطن
(كان األمر حقيقة يف مصابًا تاجًرا يكون ما وغالبًا بدنيٍّا، صحيح أنه الظاهر يف يبدو
املناسبة الحدود ضبط تدابري تُطبق ولم بنريث). إىل املسافر ذاك هو هوجسون أندرو

كامل. نحو عىل بها معموًال يكن ولم بالتدريج، إال
يف باستمرار موجوًدا املرض وكان الطاعون، من خالية بفرتة َقطُّ فرنسا تنعم لم
بمنزلة وكانت للطاعون، معِقًال البالد شكلت عام. ٣٠٠ من أكثر مدار عىل ما مكان
أوروبا. أنحاء بقية أصابت التي األوبئة جميع نشأت هنا ومن للعدوى. ال فعَّ مستودع

كان فقد وإنجلرتا، واإليطالية اإليبريية الجزيرتني شبه وكذلك أوروبا، شمال يف أما
وصلت ومتقطعة، كبرية تفشٍّ حاالت من املناطق هذه عانت إذ تماًما: مختلًفا الوضع
وبعدها نسبيٍّا، قصرية لفرتة تدوم وكانت فرنسا، من قادمني مصابني خالل من إليها

فرنسا. من آخر مصاب يصل أن إىل تماًما املرض يختفي
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الطاعون ات سَّ ِجمَ

سوى تدرك ال األرجح عىل لكن وجولييت، روميو مرسحية قرءوا أو شاهدوا منا كثريون
وُمطبقة االنتقال عىل مفروضة كانت التي القيود حول تدور املرسحية أن قليلة قلة

إيطاليا. يف الطاعون أوبئة أحد تفيش أثناء برصامة

قس عن ألبحث خرجت كنت القسجون:
ليصحبني الطائفة نفس من

البلدة. هذي يف للمرىض زيارته أثناء
عليه عثرت حني لكني

الطبي؛ التفتيش رجال بعض علينا انقضَّ
املعدي، الطاعون به حل قد املنزل أن ظنوا إذ
نميض؛ أن من وُمنعنا علينا األبواب فُغلِّقت

وتأخرت. املوعد يف مانتوا إىل أرحل أن أقدر لم وبذلك
املشهد الخامس، الفصل شكسبري، ويليام وجوليت، روميو (مرسحية

الثاني.)

جون القس حبس كان رسمية. بصفة ُمعينني طبي تفتيش رجال إىل اإلشارة نالحظ
رسالة تسليم من يتمكن لم إنه حيث القصة، أحداث يف ا مهمٍّ عنًرصا فريونا يف باملنزل
ومن فَحْسُب؛ منوًِّما دواءً تجرعت وإنما تَُمْت، لم جولييت أن ترشح مانتوا يف روميو إىل

املعروفة. الرتاجيدية األحداث وتتواىل فريونا إىل روميو يعود ثَمَّ
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(يلعن كابيوليت وآل مونتاجيو آل نبيلتني، عائلتني بني رصاع حول القصة تدور
عىل لذلك املأساوية والعواقب الطاعون!») بهما هللا «ليُنزل قائًال: األرستني مركوشيو
إيطاليا بُلدان عن تمثيلية صورة بمنزلة القصة تكون أن يمكن الشباب. األبرياء من اثنني
وهو أال مشرتك، عدو ملكافحة َكثَب عن التعاون كان عندما اآلونة، هذه يف املتحاربة

ة. ُمِلحَّ رضورة الطاعون،
يسمح فلم للغاية، قويٍّا كان املحيل الوالء فإن مشرتكة، لغة لديها كان إيطاليا أن مع

الدول: من تجمعات ثالثة إىل إيطاليا وانقسمت وطنية، وحدة بنمو

وفلورنسا وجنوة، (لومبارديا)، وميالنو البندقية، الشمال: يف املدن الدول •
لبعض. بعُضها الغرية مشاعر تُِكنُّ التي الثراء، شديدة الدول تلك (توسكانا)،
نََهم لديهم البابوات كان حيث الرسول»، بطرس القديس «إرث البابوية، الدول •

إيطاليا. يف الزائلة الدنيوية سلطتهم لزيادة قوي
من تتكون وفقًرا، تخلًفا اإليطالية املدن دول أكثر جنوبًا، الصقليتني مملكة •
امللك لحكم طويلة فرتة خضعتا اللتني وصقلية، نابويل هما مختلفتني، منطقتني

إسبانيا. يف أراجون

الُعتاة وفرنسا إسبانيا حكام مطامع الثرية اإليطالية الدول هذه بني العداوات أثارت
تشارلز فرنسا َمِلَكْي من كل شن قبضتهم. إلحكام محاولة يف تناحراتهم يف تدخلوا الذين
الدول بني تحالًفا أن إال البداية، يف ناجحة كانت غزوات عرش الثاني ولويس الثامن
قبضتهم إسبانيا ملوك إحكام النتيجة وكانت طردهما، عن أسفر وإسبانيا اإليطالية
هجمات مكافحة يحاولون اإليطاليون كان الرصاع من الخلفية هذه ظل يف نابويل. عىل

الطاعون.

العامة الصحة رواد (1)

رأينا، وكما .١٣٤٧ عام صقلية جزيرة إىل األسود املوت بوصول إيطاليا يف الطََّواِعني بدأت
للصحة األساسية التدابري استحدثوا ما ورسعان ُمْعٍد، مرٌض أنه الحال يف أهلُها أدرك
للتعامل الالزمة التدابري اتخاذ يف أوروبا بقية إيطاليا شماَيلْ مدن دول قادت العامة.
عام وبحلول الصحية. والهيئات الطاعون، وبيوت الصحي، الَحْجر فأنشئوا الوباء، مع
يف األطباء تكبد الطاعون. أزمنة يف رسمية سفر» «تصاريح ابتكروا قد كانوا ١٤٠٠
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ما تحديد أجل من لحاالت كثب عن الدقيق بالفحص القيام عند كبرية معاناة إيطاليا
عليه أطلقوا ما بني التمييز عىل حريصني كانوا فقد تفىش؛ قد حقيقيٌّ طاعون كان إذا
الحقيقية، الطََّواِعني هي «الكبرية» الطََّواِعني كانت «صغرية». وطواعني «كبرية» طواعني
ولم خطورة، أقل ملرض تفشٍّ نوبات الغالب يف كانت «الصغرية» الطََّواِعني أن حني يف

كثريًا. أمرها من تنزعج الصحية السلطات تَُكن
كانت فقد بحًرا؛ يصلون الذين املصابني بسبب باستمرار مهددة إيطاليا كانت
الرفيعة. اإليطالية الحضارة حياة يان ِرشْ هي املعروف عاملها بكافة البحرية التجارة
لسيطرة الخاضعة راجوزا مستعمرة يف ١٣٧٧ عام للسفن البحري الصحي الحجر أُنِْشئَ
عزل وليس إيطاليا شمايل إىل املرض توريد منع هو منه األصيل الغرض وكان البندقية،
رسعان الَحْجر عىل القائمني لكنَّ يوًما، ٣٠ البداية يف الَحْجر مدة كانت الفعليني. املرىض
يتأثر ولم املرض من يسقطون األشخاص استمر فقد للغاية؛ قصرية مدة أنها أدركوا ما
٤٠ ملدة املجتمع يف وفيات حدوث عدم حال يف أما ا. جدٍّ ضئيل بمقدار إال املرض زحف
إىل األقل عىل مأمن يف وأنهم زال قد الخطر أن يعرفون كانوا الناجني القاطنني فإن يوًما،
الصحي الحجر مدة هي يوًما األربعني مدة أصبحت ثم ومن التايل؛ الوباء انتشار حني

الرسمية.
مع َكثَب وعن مباًرشا تواصًال تواصلوا الذين األفراد ُوِضَع ١٦٥٢ عام جنوة يف
من أخرى فرتة إىل باإلضافة أكثر، أو يوًما أربعني ملدة تام َحْجر يف تجار أو مصابني

صارمة: َحْجر إجراءات امليناء واتبع نقاهة، فرتة بأنها ُوِصَفت العزل

مصاب بمكان تحتكَّ أن مبارشدون بشكل أتت التي إنجلرتا، من القادمة السفن •
لها يُْسَمح كان األمراض، من الخالية الصحية الشهادة وذات فيه مشتبه أو
بيت إىل أوًال يُرسلون كانوا والتجار البضائع أن إال أيام، بضعة بعد بالدخول
احتكت قد السفن كانت وإذا يوًما، ٢٠ ملدة تطهريهم يجري حيث الطاعون

كامل. صحي لحجر تخضع أن يتعني كان مصابة، أماكن بأي
لحجر تخضع كانت فيها، مشتبه لكن مصابة، غري موانئ من القادمة السفن •
بيت إىل مبارشة تُرسل كانت البضائع أن إال يوًما، ٣٥ أو ٣٠ مدته صحي

الطاعون.
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تُمد الَحْجر، إبَّان أو الرحلة إبَّان أحٌد َمِرَض أو وفاة حاالت أي وقعت إذا •
البضائع وتُْرَسل والظروف، الخطر َحَسِب عىل يوًما ٦٠ أو ٥٠ إىل الفرتة هذه

الطاعون. بيوت إىل والناس
٤٠ أو ٣٥ أو ٣٠ مدته صحي لَحْجر تخضع الشام بالد من الوافدة السفن •
وتُطهر املعدية، األمراض من بخلوها تفيد صحية شهادة لديهم كانت إذا يوًما

املدة. لنفس الطاعون بيوت يف البضائع

تعلن أن املألوف من كان ،١٦٣٠ عام حدث كما فلورنسا، يف وباء ينحرس كان عندما
يف الناس من ممكن عدد أكرب خالله يمكث عامٍّ صحي حجر عن الصحية السلطات
من كان ممكن. حدٍّ أدنى إىل البرشي االحتكاك يقل وهكذا يوًما، ٤٠ ملدة منازلهم

أرسع. نحو عىل الوباءَ اإلجراءُ هذا ينهي أن املفرتض
مكان كل يف مقبولة يوًما ٤٠ مدتها التي الَحْجر فرتة صارت فشيئًا شيئًا هكذا
قامت التي املحاوالت خالل من تجريبيٍّا املعيار هذا إىل الوصول تم الطََّواِعني. عرص إبَّان
ما دون تعمل كانت التي الوسطى، العصور أوروبا يف الصحية السلطات من العديد بها
تحقيقه جرى رائًعا إنجاًزا هذا وكان املعدية، األمراض عن حايل فهم من لدينا يتوفر
فطنة، من األوائل األطباء هؤالء به يتمتع كان ما عىل الضوء هذا يسلط قرون. ستة منذ

الغريب. املرض هذا عىل التغلب محاوالت يف قفزة أهم هذه وكانت
حجر أُنِْشئَ املطاف آخر يف لكن التدابري، هذه إدخال يف تراخيًا أكثر إنجلرتا كانت
ما، وقت ويف الثامن. هنري امللك حكم أثناء واألقاليم لندن يف يوًما ٤٠ مدته صحي
أخرى مرة يوًما ٤٠ إىل تمديدها أُعيد ما رسعان لكن املدة، هذه السلطات خفضت
دليل هذا أن رأينا وقد باملرة. فعالة غري األقرص الفرتة أن تبني عندما القانون بموجب
يعتقده كان ما سليم نحو عىل س مؤسَّ صحي لحجر الناجحة اإلدارة تؤكد آخر. مهم
عىل عالوة آخر. إىل شخص من مبارشة ينتقل «بسيًطا» معديًا مرًضا هذا كان الجميع:
هذا أن لو كما يبدو بدأ صحي. َحْجر عىل للغاية طويلة فرتة هي يوًما ٤٠ مدة فإن ذلك
الكثرية الروايات من تماًما العكس عىل وهذا للغاية، طويل لزمن معديًا سيظل املرض
الذي الضحايا بأحد االتصال من وجيزة فرتة بعد يموتون كانوا الناس أن إىل تشري التي

األعراض. عليه تظهر
بعينها أعراض عن تبحث إيطاليا شمايل يف بالصحة املعنية اليقظة السلطات كانت
عىل صغرية حمراء وبقع وسوداء، بنفسجية ولطخات بقع «الكبرية»، الطََّواِعني ألحد
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بالوباء اإلصابة بداية كانت اإلبْط. منطقة ويف الفخذ أعىل يف وأورام وحبوب الصدر،
الشديد. والعطش البول، لون وتغري واإلسهال، والقيء، الحرارة، درجة بارتفاع تتميز
البعض أن لدرجة حادٍّ نحو «عىل وهذَيان، جنون البعض لدى الشديدة الحمى صاحب

النوافذ.» من بأنفسهم يُْلُقوَن كانوا

إيطاليا يف كارثية لكن متقطعة طواعني (2)

املوت أعقبت التي األوىل السنوات ويف إيطاليا، لشمال نافًعا حاجًزا األلب جبال كانت
وقت يف لكن املوانئ. خالل من البحار عرب تأتي الطاعون إصابات معظم كانت األسود،

الجبال. شعاب عرب املصابون وفد الحق،
لم أنه اإليطالية الجزيرة شبه يف اآلخر تلو عاًما للطواعني دقيقة دراسة كشفت
عىل عام، لثالثمائة دامت التي املدة هذه مدار عىل كبريًا وباء ١١ نحو سوى يوجد يَُكْن
يحل كان عندما ذلك ومع الصحية، السلطات بذلته الذي الرائع املجهود بفضل األرجح
أن وهو آخر، خيط عىل املصادفة بمحض عثرنا مرعبًا. الوفيات معدل يصبح الطاعون،
بال مستمرٍّا كان فقد إيطاليا، عن فرنسا يف االختالف تمام مختلًفا كان الطاعون سلوك
. تفشٍّ حالة كل بعد تماًما ويندثر متقطًعا كان إيطاليا يف أنه حني يف فرنسا، يف انقطاع

الكبري. االختالف هذا وراء السبب عن تساءلنا وقد
الطاعون من إيطاليا خلو عقب تفشت التي األوبئة خالل األحداث تسلسل َفَحْصنا

للطاعون. جديدة موجة نتاج كانت األوبئة هذه أن نضمن حتى األقل، عىل بعامني
يف الهدنة من سنوات أربع بعد ١٤٥٦ عام طاعون استرشى املثال، سبيل عىل
دخلت منفصلة جديدة موجات هذه أكانت الشمالية. املدن والدول إيطاليا ووسط صقلية
ما عىل مرجح هو (كما والبندقية وبالريمو نابويل موانئ خالل من البحر طريق عن
استرشاء عن أنباء وردت ،١٤٥٧ عام يف البلد؟ بطول انترش الطاعون أن أم يبدو)
نابويل، من اختفى أنه إال روما، إىل فليرتي مدينة من وانتقل إيطاليا، جنوب يف الطاعون

الشمال. يف بولونيا يف أيًضا ظهر كما البندقية، يف متوغًال وكان
سنوات ثماني ملدة بعيد حدٍّ إىل الطاعون من خالية إيطاليا صارت أخرى، مرة
١٤٧٧ عام يف .١٤٧٦ عام رسدينيا جنوبي يف املرض وجود عن أنباء وردت عندما
َحتَْفهم. شخص ألف ٣٠ لقي حيث ١٤٧٨؛ عام أَْوَجه وبلغ البندقية، يف الطاعون ظهر
جائحة إىل تحول قد املرض كان حينذاك الوقت، نفس يف أيًضا صقلية الطاعون رضب
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غربًا الخارج نحو البندقية من ممتد شعاع شكل يف األرجح عىل انترش حيث الشمال، يف
عانى َحتَْفهم، شخص ألف ٢٢ لقي ميالنو يف نسمة. ألف ٤٠ الوفيات وبلغت وجنوبًا،
من بأنفسهم أَْلَقْوا أنهم لدرجة شديدة، بحمى مصحوب هذَيان من املحترضين بعض
يوم كل شخص ٢٠٠ نحو يموت كان للطاعون. املميزة األعراض أحد هذا كان النوافذ،
٣٤ الوفيات إجمايلُّ بلغ حيث لومبارديا، بإقليم بريشا مدينة يف األوىل أشهر األربعة طيلة
إغاثة كثريون ورهبان كهنة رفض السكان. من باملائة ٩٠ وفيات بمعدل نسمة، ألف
املرض. الستفحال إال تؤدِّ لم التي الدينية املواكب إقامة شجعوا ذلك عن وعوًضا املرىض،
الجنيس وبالتحرش بل بنهبها الجثث حاملو واتُّهم الجثث، أكوام تأكل الكالب وكانت

أيًضا. بها
البندقية من املرض وفد وربما ،١٦٢٩ عام الشمالية الدول يف مريع وباء استرشى
يزيد لكن نسمة)، ألف ١٤٠ البالغ السكان عدد إجمايل من نسمة ألف ٤٦ مات (حيث
وأملانيا فرنسا يف آنذاك مسترشيًا الطاعون كان إذ أخرى؛ مرة األلب جبال َعَرب أنه احتمال
الوباء حملت قد والفرنسية األملانية القوات إن قيل وبازل. جنيف يف وموجوًدا وسويرسا،
وإسبانيا. النمسا ضد حربًا تشن فرنسا كانت حيث لومبارديا، إقليم رشقي يف مانتوا إىل
بدأ أخرى، ومرة نسمة. ألف ٢٨٠ بلغ هائًال أرواح عدد الطاعون حصد املطاف نهاية يف

بعيد. من القادمني الغرباء بوصول هذا كل
وقائية تدابري ُطبقت الوباء. هذا يف بوضوح الصحي الحجر لوائح أهمية ظهرت
أكتوبر يف ميالنو الطاعون وصل عندما كبريًا شعبيٍّا تأييًدا تَْلَق لم وإن مهمة صارمة
املمارسة هذه بأن اعتقاد ثمة كان باملصابني، احتكُّوا من كل عزل منها ،١٦٢٩ عام
مارس يف اللوائح هذه تطبيق يف تراٍخ حدث بحماقة لكن الطاعون. تفيش عىل سيطرت
ذروته ويف االنتشار، الطاعون وعاود ميالنو يف الشعبية املهرجانات أحد أثناء ١٦٣٠ عام

يوميٍّا. شخص ٣٥٠٠ يموت كان
نتنة كبرية بثرات لديهم يتكون وكان وشديدة، مفاجئة حمى من الضحايا عانى
املعتاد النذير هو الشديد الصداع وكان الهذيان، يصيبهم األوقات بعض ويف الرائحة،
الكبوشية الرهبنة طائفة من ورهبان حرفيون املوتى من كبرية نسبة يمثل كان باملوت.
مدة أحد يكرس لم الطاعون. إبَّان الوصائية األعمال من الكثري يزاولون ممن أفراد أو
الصحة مكتب عينهم الذين أولئك وتفانى يوًما، ٤٠ إىل تمتد التي املوحدة الصحي الَحْجر
وحمل األرضيات وتنظيف واملالبس، املراتب وحرق تبخري، من مهامهم، أداء يف العامة

لدفنهم. بعيًدا املوتى
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فلورنسا، شمال أميال بضعة تبعد صغرية قرية وهي ترسبيانو، إىل الطاعون وصل
املصابة، بولونيا مدينة إىل عمل رحلة يف كان رجل طريق عن ١٦٣٠ عام يوليو يف
لألرواح. ومكلف فادح خرق بمنزلة هذا كان الصحي». الحجر «طوق بذلك مخرتًقا
فلورنسا ويف املجاورة تافوال قرية يف مريبة وفيات تسجيل جرى أغسطس شهر يف
لذلك واستجابوا هللا، غضب عن ناجمة الكارثية العدوى أن فلورنسا أهل أُخرب نفسها.
خاصة، أصوام وُكرست الشوارع، يف القداسات فأُقيمت سلوكياتهم، تقويم بمحاولة
إبَّان األقل عىل األخالقية، الناحية من االلتزام شديد مدينة إىل فلورنسا تحولت وهكذا
دوق وكان العامة، الصحة للوائح كامًال انصياًعا الناس وانصاع الطاعون. تفيش نوبة
ويتلقى الطعام عىل يحصل شخص كل أن من للتأكد يومية بجولة يقوم األكرب توسكانا

املناسبة. العناية
مرتفعة إيطاليا يف الكبرية األوبئة هذه جراء من الوفيات معدالت كانت ما غالبًا
كانت لكنها السكان، من باملائة ٤٠ إىل املتوسط يف تصل األرجح عىل كانت إذ للغاية؛
يف فريونا يف حدث كما السكان، من باملائة ٦٠ عىل يزيد ما إىل األحيان بعض يف تصل
٣٠٠ نحو إىل قاطنيها عدد إجمايل يصل كان التي نابويل تكبدت .١٦٣٠-١٦٣١ الفرتة
يف الوفيات وبلغت ،١٦٥٦ عام نسمة ألف ١٥٠ بلغت األرواح يف خسائر نسمة ألف
عامني بني ما تراوحت ملدة األوبئة هذه دامت السكان. من باملائة ٦٦ نحو املحيط الريف
الشتاء يف دفئًا األكثر املناخ بسبب ربما تخمد، أن قبل الكربى املدن يف أعوام ثالثة إىل
األكثر األشهر أثناء الوفيات عدد يف انخفاض هناك يزال ال كان أنه مع الربيع، ومطلع

برودة.

املرضبحًرا وصول اإليبريية: الجزيرة شبه (3)

تماًما هناك الطََّواِعني قصة وتختلف أوروبا، بقية عن إسبانيا الربانس جبال تفصل
يف تكراًرا أقل كانت األوبئة فإن مرعبًا، ظل الوفيات عدد أن فمع فرنسا، يف رأيناه عما
إن حيث أبيهما، بَْكَرة عن البلدين كال سكان اندثر املطاف آخر ويف والربتغال، إسبانيا
السلطات سعت لطاملا البحار. عرب مصابني لوصول نتيجة حدثت التالية التفيش نوبة
(كما االتهام بأصابع تشري كانت ما وعادة وباء، أي مصدر تحديد إىل دائًما اإلسبانية
كانت املواقف بعض ويف الخارج. من مؤخًرا وصلوا مسافرين أو جنود إىل قبل) من رأينا
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واملسافرون السفن أطقم كانت األحيان، أغلب ويف مستوردة، بضائع شحنة يف تشتبه
فعليٍّا. بالعدوى املصابون هم

إسبانيا يف العنيفة املحلية التفيش نوبات من العديد هناك كان األسود، املوت بعد
أوبئة أربعة سوى انترش قد يكن لم ،١٦٥٢ عام حتى ١٥٠٦ عام منذ لكن والربتغال،
بالقرب يسافرون أناس طريق عن سيتضح، كما عامة، بصفة املرض يَِصِل ولم كبرية.
املسافرين أولئك طريق عن ولكن أربونة، مدينة من الربانس لجبال الرشقية الحاَفة من
ألن للخطر ُعرضة كانت فقد البحرية؛ املوانئ يف إسبانيا ضعف نقاط تقع بالقوارب.
رئيسيني مركزين كانتا إسبانيا جنوب يف أندلوسيا منطقة يف وإشبيلية الربتغال يف لشبونة

للوباء. تني عامَّ دخول نقطتي وكانتا الدولية، للتجارة
ومسقط والفنون، الرومانسية يف إسبانيا قلب الناسهي ملعظم بالنسبة إشبيلية تعد
وهي إشبيلية، حالق أوبرا يف كيجارو وشخصية األسطورية خوان دون شخصية رأس
أحد عىل ويقع موريللو، وبارتولومي فيالثكيت دييجو الرسامني من كل ميالد محل
ُسميت التي األوبرا بطلة كارمن، عملت حيث السجائر، مصنع لويزا ماريا حديقة أجناب

باسمها.
الوادي لنهر للمالحة الصالح املنبع عىل ميناء إشبيلية كانت عام، ٢٠٠٠ مدار عىل
الجزيرة شبه وغرب شمال بني طرق ومفرتق الكبري، الوادي لنهر عمالًقا وسوًقا الكبري،
للمورسكيني، النهائي الجالء شهد فقد إسبانيا، تاريخ يف ا مهمٍّ ١٤٩٢ عام كان اإليبريية.
واحد، عرش تحت إسبانيا واتحاد اإليبريية، الجزيرة لشبه املسلمون السكان وهم
أحد يوم إشبيلية إىل األوىل رحلته من عودته لدى كولومبوس أبحر فقد أمريكا، واكتشاف
مثلهم يَُر «لم وهنوًدا غريبة، ونباتات طيوًرا معه حامًال منتًرصا ١٤٩٣ عام الشعانني
رحلتيه خطط قد املكتشف كولومبوس أن إشبيلية أهل ويدعي .« َقطُّ قبُل من أوروبا يف

كاتدرائيتها. يف الفخمة مقربته مشاهدة ويمكن املدينة، من والرابعة الثالثة
الدخول بوابة هي إشبيلية صارت كولومبوس، تََلْت التي عام املائتي مدار عىل
موقعها أكان إسبانيا. يف الرئيسية واملدينة األوروبية، التجارة وقبلة الجديد، العالم إىل
فيها الحرارة درجات تتنوع (إذ مناخها إىل باإلضافة االقتصادية، وأهميتها الجغرايف
بمنزلة فدافئ) شتاؤها أما وحار، وجاف طويل وصيفها العام، مدار عىل طفيًفا تنوًعا

الطاعون؟ فيها يرتعرع مثالية ظروف
األغذية. يف ونقص حادٍّ بجفاف مصحوبًا ١٥٠٦ عام إشبيلية إىل الطاعون وصل
َلُقوا شخص ألف ١٠٠ إن قيل حيث أندلوسيا منطقة يف واسع نطاق عىل الطاعون انترش
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كيلومرت)، ٤٠٠) ميًال ٢٥٠ تبعد التي مدريد نحو شماًال خطرية قفزة قفز ثم َحتَْفهم،
املدى. واسع العدوى انتقال عىل آخر مثال وهو

عام بدأ األمد طويل وباء يف إشبيلية عرب الدخول وكذلك بحذافريه، النمط هذا تكرر
الساحل عىل يقع الذي سانتاندير ميناء إىل اللعني الوباء وصل نفسه الوقت يف .١٥٩٦
دنكريك ميناء من بالبضائع محملة روداموندو، سفينة رست عندما إلسبانيا الشمايل
الجزيرة. شبه أنحاء يف واسع نطاق عىل وانترش ١٥٩٩ عام الوباء استرشى الفرنيس.
مع تفاعلت وقد أشهر، ٦ خالل قاطنيها من ألًفا ١٢ الصغرية شقوبية مدينة فقدت
املدينة أبواب عند الحراس وأُقيم املؤقتة، املستشفيات أُنشئت فقد ونشاط: ة بِهمَّ الطاعون
إجمايل بلغ ة. األِرسَّ ُفُرُش وُحرقت برسعة، الضحايا وُدفن مصابني، دخول دون للحيلولة

نسمة. مليون النصف عن يزيد ما املمتد الوباء هذا خالل الوفيات عدد

املقدسة الرومانية اإلمرباطورية (4)

اإلمرباطورية من كبريًا جزءًا وسويرسا وهولندا وبوهيميا والنمسا الحالية أملانيا شكلت
كان األسود، املوت تلت التي عام املائتي مدار عىل الطاعون. عرص إبَّان املقدسة الرومانية
وصلت وحتًما املنطقة، أنحاء يف متقطع نحو عىل يظهر الطاعون حاالت من محدود عدد
هو الوحيد االستثناء كان فرنسا. من وافدين مصابني مسافرين طريق عن الحاالت هذه
أودت مريعة أوبئة استرشت عندما و١٤٦٥، ١٤٦٢ عامي تخللت التي السنوات الثالث
كان الطاعون أن يوضح آخر دليل وهنا أملانيا. يف التباعد شديدة مدن يف اآلالف بحياة
يكمن أوروبا، بقية مع الحال هو وكما املكان. أنحاء كل يف إنذار سابق دون يظهر

كاملعتاد. أعمالهم املزاولني املصابني التجار وانتقال التِّجاري التوسع يف التفسري
الشمال يف البلدات من مجموعة هناك كانت األسود، املوت عقب عام مائة مدار عىل
كانت بها، الطاعون ظهور تكرار عن أنباءٌ وردت التي األماكن أكثر قائمة تتصدر
القرن بحلول مزدهرة ِتجارية بلدة بالفعل وكانت إلبه نهر عىل كبريًا ميناء هامبورج

البلطيق. بحر لتجارة الرئييس املنفذ هو لوبيك ميناء وكان عرش، الثالث
بمحاذاة جنوبًا متكررة أوبئة فيها ُسجلت التي األماكن انترشت ،١٤٥٠ عام عقب
نورنربج – ماجديبورج – هامبورج – لوبيك الوسطى: للعصور الرئييس التجارة طريق
ساد ثَمَّ ومن وعنيف؛ متكرر نحو عىل األماكن هذه يرضب الطاعون كان أوجسبورج. –
املعاناة وتفاقمت املهرجانات، وأُلغيت والريف»، البلدات يف األرجاء كل يف املرعب «املوت
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ورسعان وموت. ورعب بؤس أخرى: مرة تتكرر نفسها القصة هي ها مجاعة. بانتشار
هذا رفاهية لديهم يَُكْن لم السكان أغلب أن إال البلدات، ترك الثرية الطبقات تعلمت ما

االختيار.
االسترشاء يف الطاعون استمر .١٦٧٠ عام حتى واستمر ١٤٥٠ عام بعد املوقف تغري
تمركزها موضع أن إال الشمالية، البلدات يف تحدث تزال ال األوبئة وكانت واسع، نطاق عىل
تصدرت حيث الغربي الجنوب يف حينذاك أصبح األوبئة من عدد أكرب يوجد األسايسحيث
عىل أخرى وبلدات بأوجسبورج إىل باإلضافة إصابة، األكثر األماكن قوائم وجنيف بازل

والبندقية. وإنسربوك ميالنو إىل املؤدي التجارة طريق
ألوبئة مثالية تمركز نقطة وكانت أوروبا، يف مركزيٍّا مكانًا جنيف احتلت رأينا، كما
التجار وموطن البابوي، الكريس مقر فهي مهمة؛ مدينة أوجسبورج وكانت الطاعون.

والرشق. املتوسط والبحر الشمالية أوروبا لتجارة هائل ومركز النبالء، واملرصفيني
سويرسا منفذ وكانت الراين، نهر عىل يقع كبريًا نهريٍّا ميناءً كانت فقد بازل أما
يف بروك ميتلري جرس كان عديدة ولقرون الراين، نهر مالحة ونهاية البحر، إىل الوحيد
بازل عانت مزدحًما. ِتجاريٍّا مركًزا املدينة كانت الراين. نهر عىل الوحيد الجرس هو بازل
نحو باملرض أُصيب عندما و١٦١١ ١٦١٠ بني ما الفرتة يف شهًرا ١٥ استمر وباء من
.٣٦٠٠ نحو ومات مواطن، ١٥٠٠٠ عددهم البالغ السكان إجمايل من مواطن، ٦٠٠٠

الطاعون؟ عدوى من األفراد من املزيد تعاىف العقود بمرور أنه عىل دليل هذا هل

الجليدية واألنهار الثلجية الحقول جزيرة (5)

ما لكن اإلنجليزي، والقنال املتوسط البحر عرب الطاعون قفز مسألة عىل اآلن اعتدنا
القرن مطلع يف يِْن حادَّ وباءين من أيًضا عانت أيسلندا أن معرفة هو بقوة أدهشنا
مجتمع يف املدمرين الطاعونني هذين قصة بالتفصيل ُرويت ونهايته. عرش الخامس

املرض. هذا طبيعة بشأن اآلن حتى إقناًعا وأكثرها األدلة أهم تقدم وهي معزول،
مصابة، أطقًما حملت التي القوارب موطن حيث اسكتلندا، من البحرية الرحلة كانت
أن بد فال بدائية، كانت املتاحة املراكب ألن ونظًرا كيلومرتًا)، ١٦٦٠) ميل ١٠٠٠ تقطع
الرياح ظل يف أكثر أو أسبوعني ربما للغاية، طويًال وقتًا استغرقت قد كانت الرحلة هذه

العادية.

74



الطاعون ات ِمَجسَّ

املرض نفس أن املؤكد ومن دقيًقا، بحثًا أيسلندا يف الطاعونني هذين بحث جرى
املسئول. هو كان ألوروبا الرئييس الربَّ أصاب الذي

االعتماد إىل اضطرت فإنها محدودة، كانت أليسلندا الطبيعية املصادر إن وحيث
٤٠ نحو لقي عندما لكن املستوردة، البضائع من كبرية تشكيلة يف النرويج عىل بقوة
عىل الخارجية تجارتها توقفت األسود، املوت بسبب َحتَْفهم النرويج سكان من باملائة
واملجاعات والزالزل الربكانية االنفجارات وزادت اإلمداد. خط عنها وُقطع تام، شبه نحو
تقريبًا الناس جميع وعاش عرش، الرابع القرن من الثاني النصف يف أيسلندا أهل ُمصاَب
أية يوجد يَُكْن لم أنه املؤكد ومن قًرى، أية األرجح عىل يوجد يكن فلم فردية؛ مزارع يف

مدن.
فيما مدون ،١٤٠٢ عام سبتمرب يف رضبها الذي األول، الوباء عن نعرفه ما معظم
جلب الذي القارب وصل قديمة. مخطوطة وهي الجديدة»، «الَحْولِيَّات باسم يُعرف
الجزيرة، من الغربي الجنوبي الجزء يف والفيوردور ميناء مؤكد شبه نحو عىل الطاعون
الجنوب يف سكالهولت يف البابوي املقر بلغ قد املرض كان امليالد عيد وقت وبحلول
٣٢٠) ميل ٢٠٠ مساحة عرب انترش قد يكون ثم ومن الشمال؛ يف وسكاجافيوردور
ظروف ظل يف مذهل نحو عىل رسيع انتقال معدل وهو أسبوًعا، ١٦ غضون يف كيلومرتًا)
الوباء يبدأ ولم الهائلة، الَوَفيَات عاَم ١٤٠٣ عام عىل الجديدة الَحْولِيات تطِلق صعبة.
القارس أيسلندا شتاء مناخ حتى أنه الواضح من .١٤٠٤ عام فصح حتى التقهقر يف

الدافئة. املزارع بداخل العدوى انترشت وحتًما الوباء، تقدم دون يَُحْل لم الربودة
إىل٧٠ ٦٠ لقي إذ مرعبًا؛ الوفيات معدل وكان تقريبًا أيسلندا كامل الطاعون وصل
وكانت واقتصادها، بنيتها َرت وُدمِّ الجزيرة سكان وهلك َحتَْفهم، السكان من باملائة
التعداد واستغرق األرض، وجه عىل من اختفت بأكملها عائالت هائلة. املدى بعيدة اآلثار
التقليدية؛ اإلرث أنماط أيًضا تغريت عهده. كسابق ليتعاىف أخرى عام خمسمائة السكاني
الكنيسة رأسهم عىل أثرياء، مالك بضعة قبضة يف الزراعية األرايض أصبحت فقد
الطاعون. عن الناجم املوت َدْرء أمل عىل بممتلكاتهم كثريون لها تربع التي الكاثوليكية
بزيارات القيام واألملان اإلنجليز التجار بدأ عرش، الخامس القرن من األوىل العقود يف
البناء وخشب الحبوب فجلبوا عام، كل القوارب بعرشات أحيانًا أيسلندا، إىل منتظمة
أيسلندا طاعون أن الظن أغلب بشدة. أيسلندا أهل يحتاجها أخرى ومنتجات والسكر
جنوب أو غرب جنوب إىل وصل حيث ،١٤٩٤ عام الطريق هذا عرب جاء قد الثاني العظيم
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الغربية والشمالية الغربية املناطق يف نشًطا املرضكان أن معارصة وثائق تؤكد الجزيرة.
جونسون، جوتسكوك ويُدعى املعروفني، الكهنة أحد كتب .١٤٩٤-١٤٩٥ عامي شتاء يف
(شبه ويستفيوردور خال فيما البالد، أرجاء كل يف عظيم وطاعون «مرض :١٤٩٥ عام

عموًما.» البلدات يف خراب فكان كبرية)، جزيرة
الوفيات: ملعدل مؤثرة صورًة البابوات» «َحْولِيَّات مؤلف إجيلسون، جون يقدم

عن يُسمع أو يُذكر فلم للغاية، هائًال الوفيات معدل كان الطاعون هذا خالل
شخصني سوى يَنُْج لم معظمها ويف كثرية، مزارع خربت حيث مماثل، يشء
سنة العمر من يبلغ بعضهم أطفاًال األحيان بعض يف الضحايا كان ثالثة. أو
كان هؤالء من واحًدا رأيت امليتة. أمهاتهم أثداء ون يمصُّ وبعضهم واحدة
عىل منهم يتبقى يكن لم أطفال، تسعة ُوجد وحيثما تونجوفيل-مانجا. يُدعى

ثالثة. أو طفلني سوى الحياة قيد

الثاني. الطاعون خالل َحتَْفهم َلُقوا السكان من باملائة ٥٠ إىل ٣٠ بني ما أن الظن أغلب
وبعدئٍذ طويلة، بحرية رحلة اجتياز أمكنه املرعب املرض هذا أن ندرك أن يمكننا
حاَفة عىل الجليدية واألنهار الثلجية الحقول من جزيرة يف مدمرة بوحشية استرشى
فيه بلغ وقت يف ترعرع بل قطبيٍّا، شتاءً الطاعون اجتاز الشمالية. القطبية الدائرة
تحت مئوية درجات ثالث أيسلندا شمال يف الداخلية البقاع يف الحرارة درجة متوسط
وصقلية إشبيلية أهُل بها نَِعَم التي تلك وبني املناخية الظروف هذه بني ما َشتَّاَن الصفر.
يف يتمركزوا لم أيسلندا سكان فإن ذلك، عىل عالوة املتوسط. البحر عىل املطلة والسواحل
صعوبة زيادة إىل بالتأكيد أدى مما متفرقة؛ مزارع يف عموًما عاشوا إنما مدن، أو بلدات

التكيف. عىل قادًرا كان املرض هذا أن الواضح من العدوى. نرش
دليل عىل باملصادفة عثرنا أيسلندا، اجتاحا اللذين الطاعونني هذين نبحث كنا فيما
إن األسود املوت عن الحالية النظريات إحدى تقول الحق. وقت يف إليه سنعود مذهل
يكن لم أنه دامغ بتأكيد ثبت وقد العدوى، تحمل كانت التي هي والفرئان الرباغيث
يوجد يكن لم أنه عىل عالوة الطاعونني، هذين أثناء أيسلندا يف الفرئان من نوع أي يوجد
لنستخدمه جانبًا حفظناه قيًما خيًطا هذا كان القاسية. الباردة أرضها يف فرئان براغيث

بعد. فيما
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أوروبا يف الكلية الصورة (6)

عىل أوروبا أنحاء رضبت التي الطََّواِعني دارسة تؤكده األسود املوت عن علمناه يشء كل
وظهر البشع، والفتك الرضاوة نفس دائًما توجد كان أعقبته. التي القرون الثالثة مدار
قويٍّا انتشاره وكان األخرية، الساعات يف الشديد والكرب األعراض نفس الضحايا عىل
شخص من مبارشة انتقل أنه رأينا وتكراًرا ومراًرا املزدحمة، األجواء ويف العائالت داخل
أولئك بني األهلية االضطرابات واندالع األثرياء فرار بلدة كل يف الفعل ردة كانت آخر، إىل
الجثث. من التخلص يف مشكالت ظهور إىل الجماعي املوت أدى ما ودائًما بقوا، الذين
عىل ثابتًا ظل للعدوى املسبب العامل أن ويبدو الحال، يف املرض عىل التعرف يتم وكان
كان الصدد، هذا يف وهو املرعب. عهده فرتة وهي عام، الثالثمائة مدار عىل مذهل نحو
عام. كل جديدة ساللة ليقدم يتحور أن يستطيع الذي اإلنفلونزا فريوس من العكس عىل
كل فربغم ببطء؛ تمر السنوات كانت فيما الطفيفة التغريات بعض اكتشفنا أننا بَيَْد
يف جيًال. ١٢ نحو تعادل فهي البرش؛ إىل بالنسبة طويلة مدة عام ٣٠٠ ال تَُعد يشء،
وقد املرض، هذا عانَْوا أن لهم يسبق لم سكانًا األسود املوت رضب عرش، الرابع القرن
ذلك، أعقبت التي السنوات ويف طريقها. يف يأتي ما تبتلع عنيفة كموجة ببطء زحف
وسائل وتطورت أخرى، إىل بؤرة من قافزة متقطع، نحو عىل الكبرية األوبئة انترشت
الواسع االنتشار يف كبريًا إسهاًما ذلك أسهم وقد متزايد، نحو عىل والتجارة املواصالت

لألوبئة.
أوروبا سكان أعداد زادت فقد للغاية، فعاًال إبادة دور لعب الطاعون أن من بالرغم
املزيد املرض قتل لقد القوية. العدوى زيادة يف يبدو ما عىل ساعد مما مطرد؛ بشكل
يف األوبئة أصبحت املحتملني. الضحايا من املزيد يوجد كان ألنه ببساطة األشخاص من
ذروتها إىل ووصلت القرون، مدار عىل متزايد نحو عىل الحدوث متكررة األوروبية القارة
ومن ،١٦٣٧ عام إىل واستمر ١٦٣٠ عام فرنسا يف بدأ الذي األخري املرعب الوباء يف

كبريًا. تراجًعا هناك األوبئة حدوث معدل تراجع بعدها
أنحاء يف أوسع نطاق عىل الطاعوَن املسافرون فيه ينرش كان الذي الوقت يف
يف ساعدت التي جزيرتها يف مأمن يف إنجلرتا كانت هل أوروبا، قارة من اليابسة الكتلة

تحصينها؟
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حتتاحلصار إنجلرتا

بالبحارة املحملة القوارب طريق عن بالرضورة وصلها إنجلرتا يف ظهر طاعون وباء كل
وبحر اإلنجليزي القنال طريق عن عموًما وفدوا الذين املصابني، واملسافرين والتجار
ونتيجة وأيرلندا. تشسرت بني وذَهابًا جيئًَة األحيان بعض يف املرض انتقل وإن الشمال،
أن مع أنجليا، وإيست لندن موانئ هي عموًما بالطاعون املصابة املوانئ كانت لذلك،
حتى املوانئ، أحد يف الطاعون يبدأ إن ما أيًضا. بالطاعون ُرضبت وهال ويورك نيوكاسل
من أو أنجليا، إيست أنهار أنظمة أو التيمز نهر عرب منتًرشا الخارج، نحو منه ينتقل
تنتقل أن أمكن الطريقة بهذه الجياد. صهوة عىل أو األقدام عىل لوا تنقَّ مسافرين خالل
تفشٍّ نوبة وتبدأ الطرق عرب تقفز أن أو املجاورة، والبلدات القرى إىل بالتدريج العدوى
كان فإنه املواطنني، فزع مثريًا نشاطه الجديد الوباء بدأ إن ما كثرية. أميال بعد عىل
فكان أوسع، نطاق عىل التفيش نوبات من املزيد وبدء ُقُدًما للميض استعداد عىل يصبح
وباءً عرشين تفيش يف اثنني أو مصابًا يحمل الذي الواحد القارب يتسبب أن املمكن من
إنجلرتا. يف عام أي يف عنها يُبلغ لم محدودة تفشٍّ نوبات وإىل الكبرية، األوبئة من أكثر أو
طاعون نوبة كل كانت إنجلرتا: يف الطاعون دراسة لدى نقطة أهم اكتشفنا ذلك ومع
إىل املرض من تماًما خالية إنجلرتا وتصبح الوباء يزول بعدها األكثر، عىل عامني تستمر

مصابة. بأطقم محمًال التايل القارب وصول حني
املوت بعد عاًما ١١ أو أعوام ١٠ ملدة الطاعون من إنجلرتا خلت السبب لهذا
باعتباره هذا ُوصف .١٣٦١ أو ١٣٦٠ عام برضاوة املرض يسترشي أن قبل األسود،
البقاع يف كما لندن مدينة يف اآلن مؤخًرا املتفيش املميت بالطاعون «وإذ الثاني، الطاعون
الوباء امتد يومية.» بصفة يستفحل هو وها الناس، من غفرية جموًعا يرضب املجاورة
إىل هناك من انتقل وقد بشدة، عانى وجميعها ولنكولنشري، ووركشري، ليسرتشري، إىل
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وهنري أساقفة ثالثة منهم َحتَْفهم، املهمة الشخصيات من العديد وَلِقَي والنكشري. يورك
ليسرت. يف بقلعته النكسرت دوق

والخمسني املائة مدار عىل متقطع نحو عىل إىل إنجلرتا ليصل يكن لم الطاعون أن مع
هائل نحو عىل املواصالت وسائل تطورت عرش السادس القرن بحلول فإنه التالية، سنة
املحري من السنوات. معظم ما مكان يف مستفحًال كان الطاعون بأن انطباع لدينا وتشكَّل
هذا عن بخيوط يمدنا الذي الدليل استخراج ا جدٍّ الصعب ومن املتنوعة، الروايات بحث

املرض.
فحًصا الطبية الدقيقة األحياء عالم رشوزبري، دي إف جيه الربوفيسور فحص
يف موسعة قراءة وقرأ األبرشيات، وسجالت املنشورة املحلية القصص أغلب دقيًقا
الجزر يف دبيل طاعون «تاريخ كتابه نرش وقد املعارصة. واملذاكرات التاريخية السجالت
ومربك كئيب كتاب شك دون أنه صحيح األوبئة. عن معلوماتي موجز وهو الربيطانية»،
واألخرى. الَفيْنَة بني تناوله جفاف من يخفف الفكاهي حسه أن إال املواضع، بعض يف
لم الطاعون بأن معتقداته مع تتناغم بحيث الروايات كل رشوزبري فرس لألسف
أمكن. أينما األصلية واألدلة الروايات عىل ْلنا َعوَّ لكننا شخصآلخر، من ينترش مرًضا يَُكْن
أن أدركوا قد آنذاك عاشوا الذين األشخاص أن الشمس وضوح الواضح من وكاملعتاد،

مبارش. بشكل ُمْعٍد الطاعون

إنجلرتا يف الطََّواِعني من عام مئتي أول (1)

جون كان حياتهم. نمط من جزءًا صار الطاعون أن حقيقة اإلنجليز َقِبَل ما رسعان
يحتالون كانوا املمارسني األطباء أن من الثاني ريتشارد زمن يف بالفعل يشكو بريجوين

املال: لجني األوبئة ويستغلون الناس عىل

النفس، شحيح شخًصا كان ذلك ومع
الطاعون؛ إبَّان جناه الذي املال واكتنز

القلب، يطيب الذي الدواء يصنع فالذهب
للذهب. عاشًقا صار هكذا

يف واعتُربت ١٤٨٠ عام نحو صدرت إنجلرتا يف متداولة كانت أخرى مخطوطة ثمة
الصحف يف تُطبع التي املخطوطات أوائل من واحدة اعتُربت أنها لدرجة األهمية، غاية
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تجنب حول لعرصها قياسيٍّا مرجًعا وأصبحت ،١٥٣٦ عام طبعها وأُعيد اإلنجليزية.
آرهوس مدينة أسقف بصفته نفسه، الكاتب يصف وعالجه. منه والوقاية الطاعون
توصل التي الوقائية التدابري ويرشح مونبلييه، يف الطب مهنة زاول أنه ويزعم بالدنمارك

إليها:

من أتنقل كنت حيث بيسيولني؛ جبل يف األشخاص ُصحبة أتحاَش لم لعيلِّ
بحوزتي أحمل كنت ثم من َقماء. السُّ القوم ألشفي الفاقة؛ بسبب آخر إىل منزل
كل ألن وأنفي؛ فمي عىل ألضعها الخل؛ يف مغموسة إسفنجة أو خبز كرسة
وتَُحول الجسد، أخالط سبل تعوق أن شأنها من الالذعة) (املواد األحماض
يف الطاعون، من نجوت وهكذا اإلنسان، جسد إىل السامة املواد دخول دون
هذه صحة بنفيس برهنت وقد أنجو. لن أنني زمالئي فيه اعتقد الذي الوقت

آنًفا. املذكورة األمور

لدرء فعالة طريقة كانت ربما الخل يف املنقوعة اإلسفنجة أن هو هنا املثرية األمور أحد
الرَّذاذية. العدوى طريق عن ينتقل كان الذي باملرض اإلصابة
َتْه: َحريَّ اللعني الوباء تميز كانت التي املالمح بعض ثمة

أحدهما موت بسبب تتعلق أولهما الصلة: وثيقتا قضيتان هناك كانت أنه إال
منزل ويف منزل، يف َحتَْفهم أناس يلقى واحدة بلدة ففي اآلخر، موت وعدم
تتعلق وثانيهما الظاهرة.] هذه بالفعل ذكرنا [لقد َحتَْفه. أحد يلقى ال آخر

ال. أم معدية للطاعون الجلدية القرح كانت إذا ما بمسألة
بفعل معدية للطاعون الجلدية القرح أن أرى الثانية القضية بشأن
هذه ملثل الكريهة الروائح أو االنبعاثات وتَكون املعدية، الحيوية السوائل
هؤالء مثل عن تبتعد أن املفرتض فمن ثم ومن للهواء؛ وملوِّثة سامة القرح

العدوى. يحملون ألنهم األفراد

صحيًحا يبدو شخص من بالقرب واقًفا تكون أن املمكن من أنه إىل يشري أنه ويبدو
مباًرشا: انتقاًال العدوى إليك وتنتقل الناس من حشد وسط

ربما ألنه املكتظة، الغفرية الجموع وسط أحد يقف أال ينبغي الطاعون زمن يف
َقماء السُّ زيارة عند الحكماء األطباء يقف ثم ومن للعدوى؛ ناقًال أحدهم يكون
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ينبغي أيًضا هكذا النافذة، أو الباب نحو وجوههم مديرين املريض عن بعيًدا
َقماء. السُّ خدام يقف أن

املرض: ينقل كان الرائحة َكِريه الهواء أن أيًضا األسقف رأى

البعض يستطيع ال ربما لكن جيد، عالج وتغيريه املعدي املكان إخالء إن
مسببات كل املستطاع بقدر يتحاشوا أن عليهم يتعني ثم ومن أماكنهم، تغيري
يتعني املنطلق، نفس من امرأة. مع جسدانية شهوة كل وتحديًدا العفونة،
أو الحقول أو الحظائر من املنبعثة كتلك الكريهة الروائح جميع تحايش
النتنة، املياه ومعظم النتنة، امليتة الرمم وتحديًدا املتعفنة الشوارع أو الطرق
مجاري هناك تكون أو ليلتني، أو يومني ملدة كثرية أماكن يف املياه تُرتك حيث
يف البعض يموت السبب ولهذا هائلني. وتلوثًا عفونة تسبب الرتبة تحت مياه
ذكرت كما آخر، منزل يف موتى تجد وال األمور، هذه فيه تحدث الذي املنزل
الهواء ألن منزلك؛ إىل يدخل بالعدوى املحمل الهواء تدع ال ثم ومن قبًال،
ومن األفراد؛ فيها ينام التي واملنازل األماكن يف عفونة يسبب بالعدوى املحمل
األعشاب. ببخور منزلك لتطهر الحطب من ناًرا وأشعل نظيًفا، بيتك اجعل ثم

خالل «أيًضا آنذاك: إنجلرتا يف لة ُمفعَّ تكن لم التي الصحي الحجر فكرة إىل فطن وقد
إىل تخرج أن الصحية الناحية من جيًدا ليس إذ املنزل؛ تَْلَزم أن األفضل من الطاعون،

البلدة.» أو املدينة
والعالج: التشخيص أجل من واضحة تعليمات قدَّم كما

بالعدوى. اإلصابة لدى املرء يشعر أن عساه كيف يفهم سوف البعض لكن
سيمتلئ إذ اليوم؛ هذا يف اللحم من الكثري يتناول أال يجب املصاب املرء إن أقول
النوم، يف رغبة عليه تسيطر مبارشة العشاء وبعد السامة، باألخالط جسده
… الجبهة يف ُمَربِّح بألم يشعر كما الباردة، األجواء يف شديدة بحرارة ويشعر
… األذن من بالقرب أو العانَة، منطقة من بالقرب أو اإلبْط، تحت وبتورم
إىل بغزارة ينزف اجعله بذلك، يشعر قد حاملا ُمْعٍد، بأنه شخص يشعر عندما
السم يحرك الدم فصد من قليًال إن حيث النزيف، أوقف ثم الوعي، يفقد أن

يثريه. أو
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عىل الطاعون يوشك عندما اآلخرين عن االبتعاد ينبغي أنه بفكرة األفراد التزم بالتأكيد
مراسم بإلغاء مطالبًا ١٤٣٩ عام الرابع هنري امللك إىل بعريضة الربملان تقدم التفيش.
عموًما توغل الطاعون يُسمى «مرًضا ألن للفرسان؛ األرايض منح حفل إبَّان امللك تقبيل
إىل الربملان ونُقل للغاية.» معٍد وألنه معتاد هو مما أعنف نحو عىل إنجلرتا أنحاء يف

املوبوء.» ويستمنسرت «هواء عن لالبتعاد ١٤٤٩؛ عام ونشسرت
شخص ألف ٢٠ َلِقَي عندما ١٤٩٩-١٥٠٠ عامي يف لندن عنيف طاعون رضب
إبَّان ١٥٠١ عام أكتوبر شهر نهاية قرب حتى نشطة تزال ال العدوى وكانت َحتَْفهم،
قد كاثرين وكانت جريفزند. بلدة يف أراجون كاثرين الصغرية األمرية استقبال حفل
امللك أخيه من بزواجها التاريخ يف واشتهرت آرثر، األمري من زواجها أجل من وفدت

التالية: األوامَر السابع هنري امللك أعطى الثامن. هنري

امللك سمو أن املذكورة لألمرية بالتوضيح أحًدا يأمر أو القْهَرمان ح يوضِّ سوف
عرب وسفرها تكبدتها التي والطويلة الكبرية املشقة إىل الرأفة بعني ينظر الذي
إال جريفزند، يف الليلة لتلك وإقامتها بوصولها كثريًا سيسعد كان وأنه البحر،
يرى بعد، منه ر يَُطهَّ لم املكان وألن مؤخًرا، هناك الطاعون النتشار نظًرا أنه
سموه أمر ثم من الخطر، أو املجازفة هذه ملثل تتعرض أن ينبغي ال أنه امللك

إلقامتها. وترتيبه الزورق بتجهيز

املالكة: تيودور أرسة بني االضطرابات بعض يف الطاعون تسبب تأكيد بكل
عىل توفيت الخامس) هنري (والدة األرملة امللكة أن ١٥١١ عام البندقية سفري كتب
إىل بانتظام بالطه نقل عىل فدأب خائًفا، كان الثامن هنري وأن بالطاعون، اإلصابة إثر
لتحايش بحًرا يسافر الغالب يف وكان جريفزند، أو جرينتش إىل أو كورت هامبتون قرص
مكانًا و«اعتربها لندن من مشمئزٍّا كان أنه ١٥١٤ عام إرازموس كتب باملرض. اإلصابة
كاتدرائية إىل موكب يف ذهابه لدى امللك آثر وقد الطاعون. بسبب فيه» لإلقامة آمن غري
بسبب بالجمع االتصال «ليتجنب جواده صهوة عىل يظل أن بإنجلرتا بولس القديس

الطاعون».
يقول: ١٥١٣ عام عن مذكراته يف البندقية مبعوث كتب

الثاني يف امه ُخدَّ من اثنان مرض باستمرار، يسقطون الطاعون ضحايا كان
والعرشين الخامس ويف املرض، عىل يتعرَّفا لم لكنهما أغسطس، من والعرشين
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معينًا مرشوبًا ليحتسيا حانة إىل وذهبا فراشيهما، من نهضا أغسطس من
وُفرُشهما رسيراهما وأُلقي نفسه، اليوم يف َحتَْفهما وَلِقيَا «اْلِمْزر» عليه يُطلق

التيمز). نهر يف األرجح (عىل البحر يف متَعلَّقاتهما من ذلك وغري

إن يقال إذ خطر؛ لندن يف «البقاء أن البندقية إىل كتب سبتمرب من عرش السابع يف
تجار فجميع أعمال، أية أحد يزاول وال الواحد، اليوم يف شخص ٢٠٠ إىل تصل الَوَفيَات
األسطول يف أيًضا انترش قد الطاعون وكان املدينة، يف منازل لهم اتخذوا لندن يف البندقية
أورد كما اليوم يف فرد و٤٠٠ ٣٠٠ بني ما الوفيات عدد تراوح أكتوبر ويف اإلنجليزي.»
أن كتب ديسمرب، من والسادس نوفمرب من السادس يف املدينة. يف أقام الذي املبعوث

الدمار. من الكثري يسبب يزال ال الطاعون
األرواح يف خسائر مسببًا ،١٥٣١ عام خريف يف لندن يف عنيف وباء نشط أيًضا
فقراء بنفقات الثامن هنري تكفل أسبوعيٍّا. شخص ٤٠٠ إىل ٣٠٠ بني ما تراوحت
إىل لجأ عندما إليه العدوى انتقال لَدْرء الَحيَْطة باب من الحال يف ُطردوا الذين جرينتش

هناك.

الشمال يف طاعون (2)

شمال يف عرش السادس القرن من األول النصف يف ظهرت التي األوبئة معظم أن يبدو
تويد آبون برويك إىل يورك من البالد، من الرشقي الجانب عىل مقترصة كانت إنجلرتا

االسكتلندية. الحدود عىل
أرواح يحصد الطاعون كان مارس، شهر نحو ،١٥٣٨ عام من مبكر وقت يف
املدينة جهاز إن حتى للغاية رشًسا تأثريه كان أبريل شهر مطلع ويف يورك، مواطني
وبغلق الستقبالهم، ُخصصت التي الثروب بوابة خارج منازل يف املرىض بكل بالزج أمر
أكثر، الوباء انترش العام، هذا نهاية قرب مصاب. أي خروج أو دخول وبعدم البوابة
ومدينة درم يف مسترشيًا كان الطاعون أن الثامن هنري امللك الشمال مجلس وأبلغ

تاين. آبون نيوكاسل
،١٥٥٠ عام يناير يف رسميٍّا به االعرتاف جرى طاعون يورك رضب أخرى مرة
إلقامة الالزمة منازلهم بإخالء الثروب» يف «القاطنني جميع املدينة جهاز أمر عندما
َشَغَلها، الغرض، لنفس عاًما ١٢ منذ بُنيت التي نفسها هي املنازل هذه كانت املرىض.
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التي الفرتة يف املهجورة املنازل يقطنون من اليد، بوضع أو اإليجار طريق عن سواء
مور، هوب يف آخران مبنيان أُنشئ كافية، غري املنازل هذه أن ثبت وملا الوباءين. تخللت
أمواًال الجهاز فرض الشهر، نفس من الحق وقت ويف العام. نفس من فرباير يف وذلك

املرىض. من الفقراء إغاثة أجل من باملدينة األربع االنتخابية الدوائر عىل
شهر مطلع ويف املدينة، يف متجددة بقوة الطاعون ظهر ،١٥٥١ عام ربيع ويف
مور وهوب الثروب بنايات امتألت يبدو ما فعىل للسلطات، اضطرابات يسبب بدأ مايو،
مرىض جميع مايو من السابع يف أمر املدينة جهاز إن حيث الوقت، ذلك بحلول باملرىض
املدينة جهاز ألغى التفاقم، يف املرض الستمرار ونظًرا الخاصة، منازلهم بالتزام الطاعون

الشهر. نفس من عرش الثامن يف املسيح» «جسد مرسحية عرض
مصاب منزل كل يضع بأن قراًرا املدينة مجلس أصدر الوباء، تفيش نوبة وإبَّان
الطاعون عىل كعالمة اللون لهذا استخدام أول يبدو ما عىل وهو الباب»، عىل أحمر «صليبًا

الوباء. هذا يف األقل عىل سكانها نصف األرجح عىل يورك فقدت وقد إنجلرتا. يف
الشديد القلق استبد وقد ،١٥٥٨ عام مانشسرت مدينة يف عظيم طاعون استرشى
بإصبع وأُشري أنيابُه، طالتهم الحظ، ولسوء إليهم. يمتد أن خشية ليفربول بسلطات
مريًضا كان بأنه اتُّهم وقد هيوز. جون وهو ويلزيٍّا اسًما يحمل أيرلندي رجل إىل االتهام
رجل منزل يف لغسلها املتسخة مالبسه أخذ وأنه مانشسرت، من البلدة إىل وصوله لدى
العمدة أمام هيوز َمثََل ومات. بالعدوى براي أبناء أحد أُصيب براي. نيكوالس يُدعى
الشخص كان سواء ذلك، ومع االتهامات. إثبات ممكنًا يَُكْن لم لكن قاٍس، لتحقيق وخضع
كثريين آخرين فإن أخرى، قنوات طريق عن وصل قد الطاعون أن أو الطاعون نقل الذي
عدد ازداد الواقعة تلك منذ «وهكذا وجيزة، بفرتة بعَدها َحتَْفهم َلُقوا املنزل نفس يف
(يف لورانس القديس عيد بني ماتوا الذين عدد ليصل يومية بصفة الطاعون ضحايا
نوفمرب) من عرش الحادي (يف التوروزي مارتن القديس وعيد أغسطس) من العارش
أن ليفربول يف الطاعون تفيش نوبة بقسوة الحد وبلغ تقريبًا.» شخًصا ٢٤٠ بعده، من

أشهر. ثالثة ملدة أسواق أية تَُقْم ولم أُْلِغَي قد مارتن القديس عيد معرض

للطاعون مرسوم أول (3)

التي العامة الصحة تدابري حول كاملة تعليمات وقدم ١٥٤٣ عام رسمي إعالن صدر
الطاعون. إبَّان تنفيذها يتعني
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أنه: املحلية املجالس أعضاء إىل مرسوم صدر

من بيت كل عىل الصليب عالمة يضعون َشَماِمَستهم يجعلوا أن عليهم ينبغي
[عىل يوًما أربعني ملدة هناك الصليب ويظل بالطاعون، مصاب أنه املفرتض
بها معموًال صار األوروبية القارة يف املوحدة الصحي الَحْجر فرتة أن يبدو ما

إنجلرتا]. يف حينذاك
مصاب أنه املفرتض ومن بمفرده العيش عىل قادر شخص أي عىل يحظر
بعد من شهر ملدة تجمعات أي إىل يذهب أو املنزل من يخرج أن بالطاعون،
اليومي، عملهم دوَن العيش يستطيعون ال الذين كل وأن باملرض، إصابته
املنزل، من الخروج عن يُْحِجموا أن باملرض— إصابتهم بقدر — عليهم ينبغي
أبيض قضيبًا باستمرار يدهم يف يحملوا أن يوًما أربعني ملدة عليهم وينبغي

قدمان. طوله
كل االبتالء انتهاء بعد يحمل أن مصابًا بيته كان شخص كل عىل ينبغي
مالبس يحمل أن أيًضا عليه وينبغي وحرقه، الحقول إىل الخفاء يف ليًال القش

يَْشَفى. كي الحقول إىل املصاب
إىل منزله من باملرض مصاب أي طرد منزل صاحب أي عىل يحظر

آخر. منزل يف بديًال سكنًا له يقدم لم ما آخر مكان أي أو الشارع
كالب ساللة بخالف منازلهم يف كالبًا يقتنون الذين األشخاص جميع
لحماية الرضورية (الدرواس)، املاستيف أو السبانيل أو الصيد) (كالب الهاوند
أو املدينة، خارج نقلها يف الفور عىل يبدءوا أن ينبغي منازلهم، حراسة أو
[بُني العامة والنفايات القمامة مقالب يف ودفنها املدنية خارج وحملها قتلها
وقت ويف شعرها، يف العدوى تحمل كانت الكالب بأن االعتقاد عىل األمر هذا
آالف ُقتل و١٦٦٥، و١٦٢٥، ،١٦٠٣ األعوام يف العظيمة الطََّواِعني إبَّان الحق

فرارها.] لدى املورسة الطبقات تركتها قد منها كثري وكان الكالب، من
عليه يحظر الدرواس، أو السبانيل أو الهاوند بكالب محتفًظا املرء دام ما

حبسها. يُْحِكم وإنما املنزل، من بالخروج لها يسمح أن
يمنع كي ما شخًصا يَُعيِّنوا أن أَبَْرِشيَّة كل يف الكنائس وكالء عىل يتعني
وإبقائهم املقدسة، األعياد أيام يف الكنائس إىل البذيئني املتسولني جميع دخول

الخارج. يف
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ضواحي يف الواقعة آخره، إىل والطرقات، الشوارع كافة تطهري يتعني
املدينة.

يف املرسوم هذا تالوة من التأكد املحلية املجالس أعضاء عىل يتعني
الكنائس.

أولئك عىل تعني والتي قدمني، منها كل طول يبلغ التي البيضاء القضبان استُخدمت
الفقرة يف عليها واملنصوص حملها الطاعون رضبها منازل من الخروج إىل املضطرين
املرسوم هذا يخالف من وكل وفرنسا. إنجلرتا يف السادسعرش القرن معظم خالل الثانية
عام باريس ضواحي إحدى من فرنسا يف البندقية مبعوث كتب الزنزانة». يف «يُودع كان

:١٥٨٠

بوابة من دخلت حاملا أنه إال للغاية، الصحة موفورة املدينة هذه أن أسمع
الطاعون عصا حاملني وامرأة رجًال التقيت إقامتي، محل من القريبة املدينة،
إال كانت ما هذه أن يعتقد البعض لكن صدقة، ويطلبان يََديْهما يف البيضاء

املال. لجني منهما حيلة

البيضاء العصا استُخدمت اإلقليمية، والبلدات لندن يف عرش السابع القرن طواعني يف
أو األبيض القضيب وصار املوتى. ولحاميل املصابة املنازل عن للمفتشني خاصة كشارة
.١٦٠٣ عام طاعون إبَّان أحمر قضيبًا املصابة املنازل نزالء يحملها التي البيضاء العصا
النظافة تخص التي املرسوم بنود أصبحت األوىل، إليزابيث امللكة حكم ظل يف
النظافة» «عمال يزاولها التي األخرى املهام ضمن من فكان رصامة، أكثر أعاله املدرجة
وأماكن املسالخ وعىل أسبوعية، بصفة كنسها يجري كان التي األرصفة، عىل اإلرشاف
والتدابري واملداخن الشوارع، وانتهاكات الخطرية، املباني وعىل شابه، وما القمامة جمع
جاهزة املياه أحواض تكون (بحيث الحرائق اندالع دون للحيلولة تُتخذ التي االحرتازية
مجلس عنيَّ ،١٥٦٣ عام طاعون إبَّان الشوارع). ونظافة الحرائق إلخماد األبواب عىل
يف يجدونها التي ة، األَِرسَّ وُفُرش واملالبس القش ودفن لحرق فقريين «رجلني العموم
شخص أي عليها مات أو استلقى التي املدينة، بداخل أو املدينة من بالقرب الحقول

الطاعون.» إبَّان
ويليام املرسحي الكاتب والد وهو — شكسبري جون ُغرَِّم ،١٥٥٢ عام أبريل يف
آفون أبون سرتاتفورد بلدة من الحال ميسور ومواطنًا للقفازات صانًعا وكان شكسبري
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القمامة كومة من التخلص لعدم بنًسا عرش اثني — املدينة عمدة بعد فيما أصبح
إليزابيث امللكة زارت وعندما منزله. باب أمام تراكمت قد كانت التي املنزلية والفضالت
السلطات أيًضا وبخت بل تراخيهم، بسبب الكهنة بتوبيخ تكتِف لم إبسويتش، مدينة

للشوارع. القذرة الحالة بسبب املدنية
أدنى تُحدث لم فإنها رائعة، كانت هذه املطورة العامة الصحة تعزيز تدابري أن مع

بحذافريها. ذ تُنَفَّ كانت عندما حتى الطاعون، شدة أو تطور عىل تأثري
إليزابيث امللكة وضعتها التي تلك ١٥٦٣ عام طاعون يف رصامة التدابري أكثر كانت

الشخصية: سالمتها أجل من

يحظر لندن. من يأتون ما كل لشنق وندسور بمدينة السوق يف ِمْشنَقة ُعلقت
أن شخص أي عىل يحظر كما وندسور، بواسطة أو َعْرب أو إىل بضائع جلب
بوندسور. يمر الذي النهر عرب لندن من أو إىل أخرى بضائع أو أخشابًا يحمل
يجلبون الذين أولئك وأما محاكمة. بال شنًقا اإلعدام عقوبة تنزل هؤالء بمثل
املنازل. تلك وتُغلق منازلهم، من فيُطردون وندسور إىل لندن من بضائع أية

املسافرين. وصول يصاحب الخطر أن الناس أدرك قطًعا
الرضورية البنود أحد تمثلت .١٥٦٨ عام هذه الطاعون مراسيم تحديث جرى
أعضاء أُمر ،١٥٤٣ عام مراسيم يف املفتشني. تعيني يف الطاعون مكافحة لوسائل
يف أنه بَيَْد املصابة. املنازل عىل الصليب عالمة لوضع َشَماِمَستهم بإرسال البلدية املجالس
إىل لندن يف وتسجيًال وعزًال وإخطاًرا تفتيًشا املتضمنة املهام هذه انتقلت املناسب الوقت
الشئون ملوظفي األسايس النشاط وكان باألَبَْرِشيَّة. اإلدارية الشئون موظفي رابطة أيدي
أداء مقابل إليهم ينتقالن والوقف اإلرث وكان الكنيسة. موسيقى هو باألَبَْرِشيَّة اإلدارية
الشئون موظفي رابطة أعضاء جميع وكان عموًما. تشجيعهم أجل من أو معينة خدمات
بسهولة استطاعوا وهكذا األثرياء، بعض جنازة اآلونة تلك يف يحرض باألَبَْرِشيَّة اإلدارية
يف بالوفيات أسبوعية قوائم تجميع عىل مهامهم اشتملت الجديد. دورهم مع يتكيفوا أن

أَبَْرِشيَّة. كل
َقَسًما أَبَْرِشيَّة كل بداخل متحفظان مراقبان يُْقِسم «أن ١٥٨١ عام مراسيم تلزم
األَبَْرِشيَّة موظف يُبلغ وأن األَبَْرِشيَّة نفس بداخل يموت من كل جسد بتفقد أمينًا
املراقبني هؤالء وظيفة اقترصت باألَبَْرِشيَّة». اإلداريني املوظفني مراقبي لدى يعمل الذي
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إال أخرى، ألسباب أو الطاعون بسبب حدث قد املوت كان إذا ما تحديد عىل املتحفظني
داخل تتم الَقَسم مراسيم كانت حيث أمانة، بكل مهامهم أداء عىل يُحلَّفون كانوا أنهم

لندن. يف تشيبسايد بشارع بو لو ماري سان كنيسة

شكسبري ويليام نجاة (4)

التاريخية السجالت يف ُدوِّن وتَكراًرا. ِمراًرا آفون آبون سرتاتفورد بلدة الطاعون رضب
َلِقَي شخص أول وأن الطاعون»، بدأ هنا «ها أنه ١٥٦٤ يوليو من عرش الحادي يوم
ديجي جوانا ُدفنت أيام، بتسعة بعدها ديجي. توماس تلميذ جونه، أوليفر هو َحتَْفه
السجالت وبفحص أخرى، أرس خمس إىل املرض جونه أوليفر نقل ديجي. توماس زوجة
حيث الوباء بدأ وهكذا مصابًا. ٢٠ نحو إىل ديجي وجوانا هو العدوى نقل أنه يتبني
نحو وُسجل التايل. العام من يناير يف تدريجيٍّا يخمد أن قبل سبتمرب يف ذروته وصل
يكن لم أنه إال كبريًا، وباءً يمثل كان الذي بالطاعون اإلصابة إثر عىل دفن شهادة ٢٢٠

األخرى. األوبئة بعض مثل الِحدَّة من القدر بنفس
لكنه أردن، ماري وزوجته شكسبري لجون الثالث املولود هو شكسبري ويليام كان
العمر من يبلغ شكسبري ويليام كان الطفولة. مرحلة بعد ما إىل عاش الذي األول املولود
العدوى من ينجو أن محظوًظا وكان ،١٥٦٤ عام الطاعون تفىش عندما أشهر ثالثة
منزل إىل فرَّت قد والدته تكون أن املرجح فمن الرضاعة؛ فرتة بعد الحياة قيد عىل ويظل
هذا وكان كيلومرتات)، (خمسة أميال ثالثة نحو تبعد التي ويلمكوت قرية يف عائلتها
لم لربما ذلك، خالف عىل جرى األمر كان لو األرملة. أبيها زوجة تقطنه تزال ال املنزل

عبقري. شخص أعمال إلينا تصل

اْألَبَْرِشيَّات وفيات وقوائم لسجالت الحقيقية القيمة (5)
الطََّواِعني تاريخ يف للباحثني

والزواج باْلَمْعُموِديَّة الخاصة األَبَْرِشيَّة بسجالت االحتفاظ ممارسة تعود قبًال، ذكرنا كما
شيئًا تنظيًما أكثر صارت أنها إال مهلهلة، كانت البداية يف .١٥٤٠ عام نحو إىل والدفن
بيانات مجرد تقدم ال فهي بُنودها، من بند كل يف قيمة أكثر معلومات وقدمت فشيئًا،
أسماء أيًضا تقدم إنما الدفن، وتواريخ املصابني وعدد املصابة البلديات بشأن رقمية
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األربعمائة من يقرب ملا املفصلة السجالت هذه ظلت عنهم. أخرى وتفاصيل الضحايا
أو الكاهن يُلزم قانون ُسنَّ اإلليزابيثي العرص يف إنجلرتا. بها تنفرد سجالت وهي عام،
نوضح سوف األَبَْرِشيَّة. سجل يف الطاعون من وفاة حاالت أي بتسجيل األَبَْرِشيَّة موظف
عن اللثام إلماطة بثمن تُقدر ال التي السجالت هذه تحليل يمكن كيف الحق وقت يف

مهمة. خيوط
قوائم مثل أخرى بيانات قوائم حفظ بدأ تقريبًا عرش السادس القرن منتصف منذ
التي الدفن، بوثائق وسنوية شهرية وملخصات أسبوعية، قوائم وهي لندن، وفيات
مبكر تحذير نظام بمنزلة األساس يف كانت وقد الوفاة. أسباب عىل بعد فيما اشتملت
بشأن املؤرخني تفيد قد التي املواد من وفري َكمٌّ يوجد لذلك طاعون؛ وباء وصول لرصد
إىل بالنسبة الحال هو هذا ليس الحظ، ولسوء الطََّواِعني. عرص من األخرية سنة املائة

.١٥٥٠ عام إىل ١٣٥٠ عام من الفرتة

الطاعون من عام مائة آخر (6)

وسائل وتحسنت ثابت، بمعدل واملدن البلدات سكان تعداد ارتفع السنون، توالت فيما
الجيوش قوات وكانت بالتبعية، والحركة التجارة وانتعشت ملحوظ، بشكل والشحن النقل
ِمراًرا ترضب فكانت الطاعون؛ أوبئة انتشار األنشطة هذه كل ضمنت دائم. حراك يف
عدد زاد الحرضية، التجمعات يف األشخاص عدد زاد وكلما متزايد، بعنف وتَكراًرا
بريطانيا يف ما مكان يف يتفىش الطاعون كان عرش، السابع القرن بزوغ ومع الوفيات.

تقريبًا. عام كل
وزير برييل، اللورد أمر لشبونة، يف الطاعون لتفيش نظًرا ،١٥٨٠ عام يونيو يف
وصول دون للحيلولة هناك من السفن وصول لدى الالزمة االحتياطات باتخاذ الخزانة،
الضواحي، أو املدينة يف باإلقامة البحارة أو للتجار مسموًحا يكن فلم لندن؛ إىل العدوى

الوقت.» لبعض للتهوية تتعرض أن «إىل البضائع بتفريغ مسموًحا يكن لم كما
بميناء والبضائع السفن كافة امللكة جاللة مجلس منع العام، هذا من الحق وقت يف
مواصلة من هائًجا، الطاعون كان حيثما الجنوبي، الساحل عىل ساسكس بمقاطعة راي
لقاطني مسموًحا يكن لم أنه عىل عالوة للتهوية.» تتعرض أن «إىل لندن إىل مسريتها
هناك. منتًرشا الطاعون دام ما برٍّا، بضائع أي بإرسال أو املدينة إىل بالذهاب راي ميناء
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«تعود الطاعون استرشاء زيادة أن ١٥٨١ عام من سبتمرب يف أُبلغت امللكة أن إال
عىل امللكة «أُجربت لذلك، ونتيجة ذ.» تُنَفَّ ال املصابني بشأن الصادرة األوامر أن حقيقة إىل

وَفرَّْت). مراوغ بإجراء قامت إنها (أي القانون» تنفيذ وإرجاء بعيًدا االنتقال
كنيسة فناء يف الدفن «ملنع تعليمات املجلس لوردات أصدر ،١٥٨٢ عام أبريل يف
دوَن قرب أي يوجد يكن «لم أنه لدرجة للغاية مكتظٍّا كان الكنيسة فناء ألن بول» سان

مكشوفة.» جثث
من آخرين أشخاص أو تجار أي بمنع أوامر امللكة أصدرت ،١٥٨٢ عام أكتوبر ويف
أو وير بلدة أو هارتفورد مقاطعة إىل اللجوء من منازلهم يف مصابون لديهم كان املدينة

إليها. شابه ما أو األطعمة أو البضائع من أنواع أي إرسال أو هوديسدون بلدة
ييل: بما امللكة وأمرت بشدة، العدوى تفاقمت ١٥٨٣ عام أبريل ويف

ويجب الخروج، من للمرىضومنعهم الطعام وتوفري املصابة، املنازل غلق يجب
عن جاللتها وأعربت شامًال. تطهريًا الشوارع وتطهري املصابة، املنازل تمييز
أن من بالرغم إليه، املصابني لنقل املدينة خارج مستشًفى بناء لعدم دهشتها
مثل لنفسها بَنَْت قد وشهرة وثراءً ِصيتًا وأقل عراقة أقل آثار ذات أخرى مدنًا

املستشفيات. هذه

اسكتلندا (7)

استُخدمت ،١٤٧٥ عام يف وتحديًدا مبكر وقت يف بل اسكتلندا، تَنُْج لم األثناء تلك يف
استُخدمت الحق، وقت ويف صحي. حجر كمحطة فورث نهر مصب عند إنشكيث جزيرة

الغرض. لنفس وإنشجاريف إنشكولم جزيرتا أيًضا
الطاعون عام ،١٥٦٨ عام السادس جيمس امللك طبيب سكني جيلربت الطبيب صار
يف املدينة دخل الطاعون إن فيقول املرض، حول أطروحة خطَّ وقد إدنربة، يف العظيم

دالجليش.» جيمس يُدعى «تاجر املدينة إىل جلبه حيث سبتمرب من الثامن
التايل الوصف السكتلندا»، الداخلية الشئون «حوليات كتب الذي تشامربز، آر قدم

الطاعون: هذا إبَّان تُطبق كانت التي العامة الصحة ممارسات عن

عىل بالطاعون إصابتها يثبت التي العائالت تُجرب أن إدنربة يف العادة جرت
مور، بريج إىل والذهاب املنزيل وأثاثهم الخاصة متعلقاتهم بكل املدينة ترك
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أن املسموح من وكان إلقامتهم. عجالة يف أُنشئت رديئة أكواخ يف يقيمون حيث
وأي صباًحا، عرش الحادية الساعة بعد الضباط أحد ِبَمِعيَّة األصدقاء يزورهم
[تدابري موتًا للعقاب ُعْرَضة يصبح املحدد الوقت هذا قبل يذهب كان شخص
الطاعون عىل يتسرتون الذين أولئك موتًا يُعاَقب كان وكذلك ا]، حقٍّ وحشية
كبري ِمْرَجل يف ِبَغْلِيها يتم مالبسهم تطهري كان نفسه الوقت يف منازلهم. يف
هذه كل منازلهم. رون يَُطهِّ املناسبون الضباط وكان الطلق، الهواء يف ُمقام
الغرض هذا أجل من الشعب؛ من منُتقني مواطنني إرشاف تحت تتم القواعد
شأن شأنهم منهم، كل ويرتدي السبخة»، األرض أو املور «قضاة عليهم يُطلق
القديس صليب والخلف األمام من عليها َرَمادية، ثيابًا املوتى، وحاميل غاسيل

إكس. حرف شكل يأخذ الذي أندراوس

هي: الضحايا عىل ظهرت التي األعراض إن وقيل

بول وتصلبها، الفضالت عفن القيء، عرًقا، والتَصبُّب الربد ُقَشْعِريَرة اإلغماء،
وُعرس األطراف، واختالج العضالت، تشنج الرَّصاص، لون له أو أسود لونه
داء يف يحدث كما الجسد وانتفاخ ومغص، كريهة، أنفاس ورائحة الكالم،
تظهر ما رسعان الرب] [أمارات حمراء وبقع اللون، متغري ووجه االستسقاء،

وتختفي.

شخص. ٢٥٠٠ إثره عىل ومات ١٥٦٩ عام فرباير حتى إدنربة يف الوباء هذا دام

الجديد القرن مطلع يف طواعني (8)

بديكنز»، معرفته قدر لندن «عرف إنه عنه قيل الذي املرسحي الكاتب ديكر، توماس كتب
ديكر وصف الطاعون». من املرض فراش عىل لندن :١٦٠٣ الرائعة «السنة بعنوان كتابًا

باْلَخِطيَّة»: امللوثة لندن «ضواحي حالة وصف ما أول

املائتة. الليل ساعات يف الكئيبة الساكنة الشوارع أنحاء يف التجول خالل من
وغمرات بالَهذَيان، مصابني مرىض تأوهات بيت: كل من مسامعه إىل تتناهى
الخدم يصيح للفزع. املثرية الحرسة وعبارات املحترضة، األرواح تكتنف املوت
عىل واألطفال أبنائهم، عىل واآلباء أزواجهن، عىل والزوجات أسيادهم، عىل َكَمًدا
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خدام ليوقظوا جنون يف يهرولون وهم األشخاص بعض يقابل هنا أمهاتهم.
يف الجثث يرسقوا كي خوف يف عرًقا يتصببون آخرين يلتقي وهناك الكنيسة،

منازلهم. عىل بيده املوت ويكتب املرض يمسهم ال حتى ُعجالة
قرب وكل أفواَههم، فاِغِريَن جائع قرب مائة يقف الصباح، يأتي وعندما
وقت ُحلول وقبل له. كإفطار هامدة جثة عرشة إحدى أو ُجثَث عرش يبتلع
تخلد أن وقبل وأكثر، اإلفطار يف التهمه ما ِضْعف القرب نفس يلتهم الغداء،
نحو عىل مًعا ُمَكوَّمة جثة ٦٠ األعداد، هذه تتضاعف َمْهَجعها، إىل الشمس

الروث! حفرة يف مهمل

أَبَْرِشيَّة يف فقري لصعلوك ١٦٠٣ عام وباء عن رواها التي املروعة القصص إحدى
من كومة عىل املوتى مع الصعلوك هذا أُلقي أوفريي. ماري سان لكاتدرائية ساوثورك
الُقساة األسياد كان آخرون الحياة. أجل من يلهث املساء يف وُوجد الصباح، يف الجثث
أو العامة األكواخ يف أو والخنادق، الحقول يف ليموتوا املنزل خارج يطردونهم األفئدة
لكن يحط، أينما به لريسو زورق متن عىل بالطاعون مريض صبي ُوِضَع اإلسطبالت.
اإلنجليز) املشاة جنود يستخدمها كان اللون ِّيَّة بُن (حراب ِّيَّة البُن الحراب جيش رجال
إىل يُؤخذ أن الرضوري من كان ثم من الرسو؛ من منعوه الشاطئ يحرس كان الذي

قبو. يف َحتَْفه ليلقى منه جاء الذي املكان
شيئًا األرواح «حاصًدا املدينة، من الفقرية الضواحي يف ثائًرا الطاعون كان فيما
والبعض الجياد صهوة عىل «البعض األدبار: وولَّوا بالخطر املقتدرون شعر فشيئًا»،
وبرٍّا، بحًرا، فرُّوا ا، ُخفٍّ يرتدي اآلخر والبعض ُحفاة البعض األقدام، عىل َسرْيًا اآلخر
مستخدمة والعربات، والبحارة الصغرية، األحصنة تكن ولم غربًا، كبرية بأعداد نازحني
حصان يوجد يكن لم وجيزة فرتة غضون يف أنه لدرجة طويلة، لسنوات اإلطالق عىل
عن كثريًا يختلف يَُكْن لم مكوثهم لعل لكن كلها.» سميثفيلد يف واحدة عربة أو واحد
الريفي رؤية إن األفئدة. ُقساة الريف ألبناء الرحيمة غري األيدي بني ألنفسهم إلقائهم
الذي الثالثي الطوق رؤية كانت مرعبًا، أمًرا كان مسطحة قبعة يرتدي لندني لشخص

الرعب. من تذوب بأكملها قرية يجعل لندن أبناء يرتديه
أخرى مرة رأسه َمْسَقط يرى لن أنه منه ظنٍّا بريستول، إىل لندن أبناء أحد انطلق
الطاعون» «باَغتَُه البلدة من ميًال أربعني مسافة سافر عندما لكن امليالد. عيد حلول قبل
النوافذ «وأُغلقت وجهه، يف األبواب أُوصدت أمره، انكشف عندما حانَة. إىل الدخول وحاول
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ذات النوافذ وتعذبت أُنُْملة، ِقيَد منفذ هناك يكن فلم شديد بإحكام الواحدة الرشفة ذات
يُرتك فلم ْت، ُسدَّ إال فتحة من ما له، خضعت الذي والطَّْرق املسامري كثرة من الرشفتني
محاولة عند بعض فوق بعضهم الحانة ُروَّاد تدافع الفزع شدة من مفتوًحا.» إبرة ثَْقب
يف ظهر لندني مواطن ساعد القبو. إىل َقاة والسُّ البستان إىل النادالت وَفرَّت الهروب،
الحقول، أحد ركن يف القش من ُحْزمة عىل ليموت وحمله البائس، اللندني املريَض املشهد
َحتَْفه لقي الذي املكان نفس يف حفرة يف وأُلقي دفنه، رفضا والكاهن الخوري أن إال

فيه.
قائًال: ديرك استطرد

شارع أنحاء يف طريقه وشق املدينة بوابات اخرتق األثناء تلك يف الطاعون إن
ونهبوا املنازل اللصوص وسلب وأطفال، ونساء رجال أمامه فخرَّ تشيبسايد،
وتقاسموها األثرياء خزائن الُوَضعاء والخدام السفهاء الوَرثة وكرس الشوارع،

بينهم. فيما
أخربك بأن خوًفا، يضطرب وقلبك تَْشُحبان َوْجنَتَيَْك أجعل أن بمقدوري
والبعض واحد، آٍن يف جلدية قرحة عرشة ثماني لديهم كان البعض أن كيف
أربع لديهم كان وكثريون جلدية، قرحة عرشة اثنتا أو عرش لديهم كان اآلخر
قرح بأربع العام هذا عدوى أصابتهم الذين أولئك أن وكيف ُقَرح، خمس أو
أصابتهم الذين البعض أن حني يف قرحة، بآخر اإلصابة إثر عىل َحتَْفهم لقوا

اء. أِصحَّ وهم يَُجولون يزالون ال كثرية بُقَرح العدوى

لندن. يف ١٦٠٣ عام وباء أثناء تعاَفْوا الضحايا بعض أن لو كما يبدو
كانوا لو كما خرجوا نائح ٣٠٠٠ أن لدرجة أخرى، تلو واحدة الجنازات توالت
منظرهم فبََدا يح والشِّ ذَاب السَّ بأعشاب أنوفهم وفتحات آذانهم َحَشْوا وقد مًعا، محتشدين
الجريان أحد زار الجبل. إكليل نبات أغصان يف العالقة الكثرية الربية الخنازير رءوس مثل
الجار هذا أن إال نَْعًشا، له يُحرض بأن ووعده املوت سكرات يَُعاِلج مصابًا الودودين
وكالء أحد سؤال ولدى واحدة. بساعة املصاب صديقه موت قبل َحتَْفه نفسه هو َلِقَي
أنه ساخًرا أجاب الكنيسة فناء يف املوتى أحد لدفن مكان عن تيمز شارع يف الكنيسة

املكان.» يف ُدفن قد كان أيام ثالثة غضون يف «وبالفعل لنفسه يريده
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١٦٠٣ عام لندن طاعون هريفورد، مقاطعة من جامعي أستاذ ديفيز، جون وصف
ُمعاشة كانت كما للحياة وفًقا الطاعون، صورة أو املوت، «انتصار بعنوان قصيدة يف

ميالدية»: ١٦٠٣ عام

موتاك، ألِق الجثث: حامل يرصخ
… متقلقلة قبور يف باألكوام يدفنها كان

لندن ممرات لفظت لقد
املوتى، من حاجتها عن يزيد ما

القبور، إىل عربات ملء ُحملوا الذين
الجموع. هذه عىل التُّْخمة لحدِّ تتغذى املمرات هذه كل كانت فقد

الحجم إىل واحد بيت يشري الطاعون. من نسبيٍّا نََجْوا الزنازين يف السجناء أن وذكر
األحيان: بعض يف الطاعون قروح تبلغه كانت الذي الهائل

يتمدد. أن الجلد يستطيع ما قدر ملتهب قرح ينتفخ هنا ها

ُهجرتا. قد الجامعتني كلتا أن ديفيز ويذكر

… يقظة حالة يف تنتصب الطاعون من خالية قرية كل
القش بأكوام املروج تمتلئ وغالبًا

وامليت، منها الحي بالطاعون، املرضوبة باألجسام
وبهيمة. إنسان لكل هالك األكوام تلك استخدام يف كان

بلدة يف وقعت أنها عىل الجانبية) الحوايش إحدى (يف الشنيعة الحوادث أحد ديفيز اقتبس
العدوى انتشار ملنع بالطاعون املصابني أحد أُغرق هريفوردشري. بمقاطعة ليومنسرت

الويلزية. الحدود مجلس عضو كروفت هريبرت السري من بأمر

لندن رضب يعاود الطاعون (9)

ببلدة الفرنسية، هنرييتا األمرية املستقبلية، عروسه إنجلرتا ملك األول تشارلز التقى
عىل متجهني عرش، الثامن يف لندن ودخال ١٦٢٥ عام يونيو من عرش الثالث يف دوفر
من هائل حشد وسط بسومرسيت الدنماركي» «القرص إىل النهر عرب ملكي صندل متن
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نريان إطالق ذلك صاحب وقد النهر، يف والقوارب والسفن املنازل أسطح عىل الناس
قد كان أيام، بخمسة ذلك قبل أنه بَيَْد الكاثوليكية. باألمرية الرتحيب ومظاهر املدفعية
حاالت بظهور يخربه الدولة، وزير كونواي، إىل بالفعل العظيم امللكي الختم حارس كتب

جرينتش. يتجاوز أال قرر قد امللك سمو يكون أن يتمنى وأنه بويستمنسرت طاعون
وقد الجديدة، امللكة قدوم انتظار يف البلدة يف باْلُمكوث النبالء السلطات أمرت
من عرش الثامن يف املجالس والتقت الربملان. ِقبَل من منهم للبعض األوامر هذه صدرت
وجيزة، بفرتة وبعدها الطاعون. بسبب أعمالهم بتعجيل خطابه يف امللك ونصحهم يونيو،
«الذهاب بيدفورد) أيرل بعد فيما سيصبح (الذي راسل فرانسيس اللورد عىل تعني ملَّا
ميتًا األحذية صانع فخرَّ الساق، عايل حذاءه لريتدي أحذيته صانع استدعى الربملان، إىل

املجلس. سموه تجنب وهكذا الطاعون»، بسبب حرضته يف
األول يف أنه فيها كتب يومية بمفكرة األكرب، توسكانا دوق مبعوث سالفيتي، احتفظ
من أخرى أجزاء وبلغ الشوارع كل يف انترش قد الطاعون كان ،١٦٢٥ عام يوليو من
فمرة (كاملعتاد)، سبيًال إليها استطاع شخص كل من البلدة إىل عامٌّ نزوح وحدث اململكة،
التاسع ويف نفسها. حال لتتدبر املدينة واألثرياء والوزراء واألطباء القضاة ترك أخرى

ريتشموند: بلدة إىل نفسه هو هرب الذي سالفيتي كتب أغسطس من

له، يحلو ما شخص كل وفعل يأس، يف التزام كل كاهلهم عن القضاة أزاح
ونهبوها. لندن تركوا الذين التجار منازل الناس واقتحم

من األول يف فينتشريتش بشارع جابرييل سان كنيسة كاهن ميدوس، الدكتور كتب
سبتمرب:

قبل من عاش إنسان أي يشهده لم عدًدا هنا والبؤساء الفقراء عدد بلغ
وأخذ األثرياء، جميع ورحل ا، تامٍّ انعداًما التجارة وانعدمت األرض، وجه عىل
مأساوية بطريقة الشوارع يف يتسولون اليدوية الحرف ومتدربو املنازل مديرو

قسوة. القلوب أشد يف حتى تؤثر

األبيات: أحد يف املشهد هذا هوالند، فيليمن الطبيب ابن هوالند، إبراهام ر صوَّ

الليل منتصف حتى تعمل كانت التي الصحافة لتلك مظاهر أي
ببعيد. ليس وقت منذ
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تجرؤ زلت ال من (يا البائسة الشوارع يف ِرسْ
كئيب)، موبوء هواء يف بالسري املغامرة عىل

األحمر، الطاعون بصليب موصومة كثرية منازل تصادف ولسوف
أحمر. صليب شكل عىل واحًدا شارًعا املدينة كانت لو كما

مركب عن واملسئول املاء»، «شاعر اسم نفسه عىل أطلق الذي تايلور، جون كتب كما
امللكة:

متجرين، أو متجًرا بأكمله شارع يف تجد ربما
قليل. ومكسب بسيط دخل إلدرار مفتوحني

مغلقة، وحظرية وباب نافدة وكل
رسمية. عطلة كان لو كما يبدو يوم كل تجعل

تماًما، تتوقف كادت أو توقفت، قد التعامالت كل
موتًا. يصارع وآخر مرًضا يعاني فريق فريقني: الناس انقسم

الكنيسة، فخدام :١٦٠٣ عام الناس عاشها التي تلك نفس هي الظروف كانت
يَُعيَّنون جميًعا كانوا والدجالون والصيادلة، واملفتشون، املوتى، وحاملو النعوش، وصناع

باألجرة:

الكالب؛ قاتيل عىل الوفري باملال ويُغدق
املمتلئة. الصيد وكالَب املتناحرة الكالب رءوَس لتحطيمهم

تايلور: قال املرىض وعن

يبكون الذين اآلخر والبعض جنون، يف يهذون الذين البعض يوجد كان إنه
بُحرقة.

املدافن: نفس يف الظن أغلب ،١٦٠٣ عام يف كما املكتظة العامة القبور نفس وكانت

آخرها، عن أفواهها تفغر التي الكثرية قبوري
الرجال. بجثث ساعة كل يطعمونها

جديد. من جثثًا يطعمونها فإنهم بلعها، يف صعوبة تجد أنها ومع
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ذلك: عن تايلور عرب كما أو

وتَكراًرا، ِمراًرا تُْحَمل املوتى جثث تظل
جثة. لخمسني يتسع أن يمكن ال واحًدا قربًا أن مع

وكانت مرة، من أكثر الشخص نفس لدى تظهر قد والبُثور القروح أن الواضح من
التقيحات: تظهر عندما للنجاة فرصة أفضل تحني

جديدة، وقروح خراريج لديهم ظهرت عندما البعض
الخطر. مرحلة اجتازوا أنهم منهم ظنٍّا باألمل امتلئوا

تحمل التي القوات «كانت هروبهم رحلة أثناء أنه بَيَْد الهروب، يف األسايس األمل تمثل
وهم يجتازون فكانوا بلداتهم، إىل تعيدهم الطيور مناقري من املصنوعة واألسلحة الِحَراب
أو الحظائر، يف ينامون وكانوا رحلتهم، ينهوا أن إىل األخرى تلو قرية خزي حالة يف
الخنادق يف الطريق بجانب حتى أو األساسية، باملنازل امللحقة واملباني الحبوب مخازن

املفتوحة.» الحقول ويف
مركب متن عىل كان عندما أنه تايلور ذكر نسبيٍّا. األثرياء الرجال مصري هذا كان
مشاعر من الكثري انتابه أكسفورد، إىل النهر عرب إبحارهم ويف هامبتون قرص يف امللكة

لندن: أبناء من لكثري والجاف البائس الرتحيب وسماع رؤية لدى والشفقة األىس

يبث اآلن لندن اسم سماع بات
وداِنيها. قاِصيها بني والقرى البلدات كل يف الذعَر

من أسوأ لندن أبناء من بأنك تُنَْعَت فأن
… النقود حافظات يخطف سارق أو البيوت ينهب لص بأنك تُنَْعَت أْن

بهم مرحب غري اللندنيون كان
الزهيد األجر وذات القش من املصنوعة املتواضعة األكواخ يف حتى

النعال. محببة الثقيلة األحذية يرتدون الذين األجالف أزال
كالصخور. املتحجرة القلوب أصحاب أولئك

الحقول يف الغرباء ينهرون كانوا
املاء. من كوبًا لهم يبيعوا حتى أو يعطوهم أن من بدًال

جيدة، بصحة يتمتعن الفالحني وزوجات الحالبات كانت
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همجيٍّا، مخلوًقا كان لو كما اللندني إىل ينظرن كن
والرشاقة، بالحشمة واملتسمات والنسب املقام ذات السيدات وكانت

بربريٍّا. وحًشا كان لو كما عنه يُْعِرضن

التايل: املثل قدم كما

بلدة يف األرض عىل مستلقيًا ورجفة حمى بنوبة مصاب رجل هناك كان
رجالن أخذ به. اشتدت قد الحمى نوبة وكانت بريكشري، بمقاطعة ميدينهيد
دفعه يف يُفلحا لم وملَّا بالحجارة، يرضبانه أُسميهما) أن (أستطيع البلدة من
يف وشبكها طويلة، مراكب افة ُعقَّ أو أُنُْشوطة أحدهما تناول النهوض، عىل
إىل األرض عىل مجرور ووجهه للخلف إياه ساحبًا املريض، الرجل بنطال
فقد أن وبعد نوبته، زالت أن إىل استلقى حيث جاف مكان يف الجرس أسفل

سبيله. حال إىل ذهب جديدة، قبعة

التيمز نهر يف وألقياه الليل أثناء عاريًا الزوَج يُجرَّان وصبيٌّ زوجة أخذ ريتشموند، يف
أغسطس من والعرشين السابع يف ساوثهامبتون ويف التايل. اليوم يف جثته عىل ُعثر حيث
املال من كبري مبلغ بحوزته وكان لندن من قدم «لقد الحقول: يف غريب شخص مات

موته.» قبل منه أُخذ
أرسله خطاب يف املواقف هذه بول سان كاتدرائية رهبان رئيس دون، الدكتور أكد

نوفمرب: من والعرشين الخامس يف تشيليس من

النريان، فيه اشتعلت منزل من فرُّوا قد كانوا لو كما األدباَر، املواطنون وىلَّ
الطرق قارعة عىل بأنفسهم وألَقْوا مقتنياتهم، بأفضل جيوبهم وَحَشْوا
َحتَْفهم وَلُقوا الحبوب، مخازن يف حتى يستقبلونهم الناس يَُكِن ولم الرئيسية،
التي القرية لرشاء يكفي مال منهم البعض بحوزة كان النحو: هذا عىل
هكذا َ تُُويفِّ شخص عن الصلح قضاة أحد أخربني ويَِفيض. َحتَْفهم فيها َلُقوا

جنيه. ١٤٠٠ وبحوزته

كيلومرتًا) ١٦) أميال ١٠ تبعد التي كرويدون بلدة إىل فرَّت امرأة عن قصًة الناس تناقل
َمِرضت الطاعون»، أيها «وداًعا وقالت سرتيتم تل عىل وراءها نظرت وفيما لندن، جنوب

صدرها.» عىل الرب أمارات و«ظهرت بقليل بعدها
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العدوى يحمل لندن من وافد مالبس: أَبَْرِشيَّة يف محدود وباء (10)

براديل، يف أبيه منزل إىل متفشيًا، الطاعون كان حيث لندن، من داوسون راف عاد
كيلومرت). ٣٠٠) ميًال ١٨٥ نحو مسرية تشيشري، بمقاطعة مالبس بأَبَْرِشيَّة ضيعة وهي
يف وهو بالعدوى أُصيب قد كان أنه ومحدد ل مفصَّ نحو عىل األَبَْرِشيَّة سجالت ذكرت
ظهرت طويلة. مسافات عرب االنتقال عىل املرض قدرة عىل آخر جيد مثال وهو لندن،
من والعرشين الخامس يف أخريًا َحتَْفه وَلِقَي للمرض املميِّزة األعراض داوسون راف لدى
الثامن يف لندن يف وهو باملرض أُصيب حتًما أنه الحق وقت يف حسبنا .١٦٢٥ عام يوليو
يكن لم ألنه نظًرا العائلة؛ منزل من بالقرب يُدفن أن بد ال وكان تقريبًا. يونيو من عرش

الكنيسة. فناء يف املوبوء جسده بدفن مسموًحا
أيًضا وُدِفنُوا اآلخر، تلو واحًدا بالعدوى، وخدامها العائلة أفراد كل أُصيب بعدها
العائلة من أفراد خمسة إىل العدوى نقل داوسون راف أن املؤكد من املنزل. من بالقرب
من جون. الصغري وأخيه داوسون ريتشارد عمه آخرين، اثنني إىل وربما مبارش، بشكل

مرتفًعا. كان األرسي االحتكاك معدل أن الواضح
عىل — املرعبة األمارات تلك — النزفية البقع داوسون ريتشارد وجد عندما وهكذا
ذكرت وخادمه. جون أخيه ابن سوى الحياة َقيْد عىل بَِقَي من هناك يكن لم صدره،

بها: يحتفي من تَْلَق لم بطولية ملحمة عن اآلتية املؤثرة القصة السجالت

ذلك يف يموت أن املؤكد من أنه يدرك وكان بالطاعون مريًضا كان ألنه نظًرا
ينثر داوسون جون أخيه ابن وجعل قربه، وصنع فراشه، من نهض الوقت،
عليه، واستلقى ذهب ثم املنزل، عن بعيًدا يكن لم الذي القرب يف القش بعض
من وزنًا وأثقل قويٍّا، رجًال كان ألنه هذا فعل لقد العالم، هذا عن رحل وهكذا

دفنه. عىل قادرة األخرى الخادمة وكانت أخيه، ابن

بالفعل العدوى حملت قد كانت أنها إال العائلة، هذه يف َحتَْفه َلِقَي من آخر الخادمة كانت
ووافِت عليها. تظهر املرض أعراض كانت الذي الوقت يف املجاورة، كلوتون عائلة إىل
ثالث، طفل إىل العدوى نقلوا قد كانوا لكنهم كلوتون، مود واألم طفلني ذلك بعد اْلَمِنيَّة

الصغرية. بالضيعة املحيل الوباء يف العدوى ى تلقَّ من آخر وهو
يقفز أن للطاعون يمكن أنه كيف مالبس بأَبَْرِشيَّة املحدود الوباء هذا قصة توضح
كانت بالجياد. سفًرا أيام عدة استغرقت أنها بد ال رحلة وهي لندن، من كبرية ملسافة
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ضحية عرشة ثالث سوى هناك يكن ولم السيطرة، تحت مالبس يف الطاعون تفيش نوبة
هناك. املتبعة العزل ووسائل للضيعة الصغرية املساحة بسبب إجماًال؛

الطاعون إبَّان زارها التي ملالبس املجاورة األَبَْرِشيَّة ُشكلتش، يف هانديل جون عاش
.١٦٢٥ عام سبتمرب من الثالث يف وُدفن أيًضا للطاعون ضحية ووقع هناك. الصغري
سبتمرب، من والعرشين الثالث يف عاًما) ١٩) إليزابيث وابنته عاًما) ١٥) جون ابنه ومرض

بيومني. بعدها جون ومات

(أمارات الحمراء البقع ظهرت وألنه ِغرَّة، حنِي عىل َحتَْفُه َلِقَي ألنه ونظًرا
أمه حملته وعليه بالطاعون. اإلصابة إثر عىل مات أنه افُرتض عليه، الرب)
الكنيسة. إىل نقالة عربة عىل جيلربت راندل الشقيق غري وأخوه هانديل إيلني
إقامة دون املمر، خارج الكنيسة برج طرف عند الكنيسة، فناء يف وُدفن

أخرى. كنسية مراسم أية أو األجراس قرع أو الجنائزية املراسم

سبتمرب. من والعرشين السابع يف بيومني بعدها َحتَْفها هانديل إليزابيث لقيت

يف باملثل اشتُبه إبْطها، عند القرح وبعض الحمراء البقع عليها ظهرت وملَّا
البستان من بالقرب أمها مزرعة يف ُدفنت وعليه الطاعون. بسبب ماتت أنها
أكتوبر، من الثالث املوافق االثنني يوم ويف سبتمرب. من والعرشين الثامن يف
من هانديل إليزابيث الشقيقة غري أخته أعاله املذكور جيلربت راندل أخرج
األصغر أخيها من بالقرب دفنها حيث الكنيسة إىل نقالة عىل وحملها القرب

كنسية. مراسم أي دون هانديل جون

.١٦٢٥ عام أكتوبر من التاسع يف (األم) هانديل إيلني ُدفنت

الرب)، (أمارات حمراء بقع جسديهما وعىل َحتَْفهما لقيا ولديها ألن نظًرا
عىل جيلربت رانديل ابنها حملها لهذا الطاعون؛ بسبب ماتت أنها يف اشتُبه
هانديل. وإليزابيث جون ولديها جسَدْي جانب إىل ووضعها الكنيسة إىل نقالة

والذي العائلة هذه دفن يف ساعد الذي عاًما)، ٢٨ العمر من (البالغ جيلربت راندل أُجرب
منزل مالزمة عىل ُشكلتش، أَبَْرِشيَّة إىل واملرض املتاعب هذه جلب أنه املفرتض «من كان
طويلة.» ملدة وحيًدا نهار، ليل املستمرة والحراسة املراقبة تحت هناك مكث حيث والدته،
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تظهر «فلم وفحصوه، مالبسه من األَبَْرِشيَّة وسكان الجريان بعض جرَّده املطاف آخر ويف
التايل. العام يف وتزوج الطاعون من نجا لقد قروح.» أية عىل عالمات أي جسده عىل

ناجح صحي حجر (11)

أعداد بحياة أودت قد ١٦٣١ عام ويوركشري النكشري يف للطاعون حادة تفشٍّ نوبة كانت
فيها ظهر التي الحانة ألن نظًرا تماًما؛ نََجْت مانشسرت مدينة أن بَيَْد البرش، من كبرية

بالكامل: معزولة كانت الطاعون

ريتشارد فمات مانشسرت، يف حانة إىل امُلهِلك مالكه الرب أرسل ،١٦٣١ عام يف
عىل دخله أو املنزل يف كان من وكل املنزل، وسيدة وسيد وزوجته، مريوت
أي العدوى تَمسَّ فلم … باملنزل األمتعة كافة دفنت أو أُحرقت أسابيع. َمدار

العام. هذا يف آخر شخص

العامة. الصحة لتدابري الناجح التطبيق عىل مثاًال هذا كان

العدوى يف القياسية األرقام (12)

املدرسة)، إىل بعد فيما برونتي األخوات ذهبت (حيث يوركشري بغرب مريفيلد بلدة يف
يمكن .١٦٣١ عام تفىش الذي الوباء بهذا اإلصابة إثر عىل َحتَْفهم شخًصا ١٣٠ لقي
األَبَْرِشيَّة. سجالت من العدوى انتقال وخطوط هناك األحداث مسار عن صورة تشكيل
أقامت التي برينس إليزابيث وهي غريبًا، شخًصا كان العدوى» «جالب أن جديد من نرى
خمسة إىل العدوى نقلت بعدها البداية. يف العدوى إليها ونقلت فرانس جانيت األرملة مع
ثم األوبئة، من ا جدٍّ الكثري لبَْدء معتادة قصة تلك َحتَْفها، تلَقى أن قبل باملنزل أطفال
األول األسبوع إبَّان عائلة عرشة تسع يف آخر شخًصا ٣٣ إىل العدوى فرانس جانيت نقلت
أبريل شهر إبَّان صغرية لبلدة بالنسبة مسبوق غري يشء وهو العدوى، نقل فرتة من
بدورنا نتساءل األفراد. من املزيد إىل العدوى نقل يف استمرت ولعلها الربودة، املعتدل
يف العائالت من للغاية كبري عدد مع احتكاك عىل األرملة هذه تجعل التي هذه وظيفة أي
لبيع عربة لديها كان أم املالبس غسل يف تعمل أكانت القصرية، الزمنية املدة هذه مثل

السوق؟ يف الَخْرضوات

102



الحصار تحت إنجلرتا

شخصية قصة (13)

عمره: من والستني السابعة يف كان عندما ١٦٨٧ عام التالية القصة جيل ليونارد كتب

يعمل كان الذي والِدي، لدى وكان ِكنت، بمقاطعة سفينوكس أَبَْرِشيَّة يف ُولِْدُت
كنت وعندما أمي. من وابنة أبناء وثالثة سابقة زوجة من وَلدان … صائًغا
لزيارة وأمي أبي ذهب عرشة، والسابعة عرشة السادسة بني يرتاوح سن يف
ما ورسعان بالعدوى، فأُِصيبا املذكورة املقاطعة يف سنسوم بقرية صديقة
تقريبًا، أيام ستة خالل َحتَْفها ولقيت املنزل إىل رجوعهما بعد أمي مرضْت
عظيمة جنازة أبي أقام السبب. هو املرض هذا أن أحد بال عىل يخطر ولم
يشء، أي من الخوف يراودهم ال الناس من غفرية أعداد إليها ووفد أجلها، من
التي املالبس من وبالرغم للدفن، أمي جثمان أعددن النساء من العديد أن ومع

بالعدوى. واحد شخص يُصب لم فإنه أمي، وفاة عند الغرفة من أُخذت
الناس من الكثري وتردد مًعا، كامًال أسبوًعا جميًعا أمضينا دفنها، وبعد
ويف األسبوع، نهاية يف إنه إال جرياننا، منازل عىل نحن وترددنا منزلنا، عىل
أيام ثالثة خالل ويف أيًضا، وأنا وأختي األكرب وأخي أبي مِرض يومني، خالل
الشديد، اعتاليل من وبالرغم وجون، إدوارد األصغرين أَخَواي مرض بعدها
أن قبل لكن إليها، بحاجة كنا أشياءَ أشرتي كي السوق إىل أرسلني أبي فإن
قدماي َوِطئَْت إن وما الطاعون، عن يتحدثون الناس كان املنزل، إىل أعود
هذا كل علينا. مشددة حراسة وَعيَّنوا املنزل، بالتزام أمروني حتى املنزل عتبة
عىل السادس اليوم ونحو ألحد. ننقلها ولم بعدوانا شخص أي يُصب ولم
واحٌد ساعات، ثالثة غضون يف َحتَْفهم منهم ثالثة َلِقَي عائلتي، أفراد مرض
أخواي مات يومني، بنحو وبعدها واحد. قرب يف جميعهم وُدِفنوا اآلخر، تلو
الحارس وكان الفراش، طريح وأنا هذا كل واحد. قرب يف وُدفنا مًعا، الصغريان
حتى بل معِجز، نحٍو عىل يحفظني أن شاء هللا أن إال ساعة، كل موتي يرتقب
املنطقة يف تورُّم لديَّ كان أنه هنالك ما كل جسدي. يف قروح أي تفيش دوَن
شعرت ويختفي. ينحرس أن قبل طويًال وقتًا استغرق وقد الفخذ، من العليا
امرأتني مع احتجازي جرى تعافيت، وعندما الفرتة، تلك خالل شديد بإعياء

بالعدوى. منهم أيٌّ يَُصْب ولم أشهر، ثالثة ملدة وطفل ورجل
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يعود ربما الذي األمر واحدة، أرسة عىل الطاعون اقتصار عن عيان شاهد قصة هذه
أُصيب جيل ليونارد ألن بالتحديد الرواية هذه أدرجنا القياسية. العزل سبل إىل جزئيٍّا

جزئي؟ بشكل للمرض مقاوًما كان هل تعاىف. لكنه فعليٍّا باملرض

الرئييسللتجارة الدور (14)

تفىش وباء فكل فرنسا؛ يف املوقف عن جوهريٍّا اختالًفا مختلًفا إنجلرتا يف املوقف كان
من قادم قارب متن عىل للعدوى الحاملني األشخاص أحد بوصول بدأ حتًما إنجلرتا يف
والرشقية. الجنوبية السواحل عىل الكثرية املوانئ أحد يف أو لندن يف رسا يَّة، القارِّ أوروبا
حاملني املصابون املسافرون ينطلق ما فرسعان ميناء، يف قبضتَه وباء يُْحِكم إن وما
واحد طاعون قدوم تسبب ربما عرش، السابع القرن بحلول البالد. أنحاء كل يف الطاعون

تابًعا. وباءً ٢٥ تفيش يف
تماًما، الطاعون من خالية إنجلرتا أصبحت شهًرا ١٨ ُميضِّ بعد بالفعل، رأينا كما
قارب. متن عىل التايل العدوى حامل وصول لدى جديد من الحدوث يف يشء كل بدأ أن إىل
باملرض املصابة األطقم فلعل بالكامل، واحد اتجاه يف املرض انتقال يَُكِن لم األرجح عىل
ساعدت ثَمَّ وِمْن يَّة؛ القارِّ أوروبا إىل إنجلرتا من عودتها طريق يف باملثل الطاعون حملت

هناك. استمراره يف
خالية وهي عرش والخامس عرش الرابع القرنني يف كثرية سنوات إنجلرتا عىل مرت
منتصف بحلول لكن مصاب. واحد ميناء سوى فيها يَُكْن لم أو الطاعون من تماًما
انتشاًرا منترشة أوبئة هناك كانت والسفر، التجارة زيادة ومع عرش، السادس القرن

مختلفة. موانئ من تقريبًا عام كل تنطلق وحشية وأكثر واسًعا
مصابني طريق عن إنجلرتا أنحاء يف ينترش كان املوانئ، أحد إىل الوباء وصول بعد
النقل طريق عن شيوًعا، أقل نحو عىل أو الجياد، ظهر عىل أو أقدامهم عىل مسافرين
ثم الداخلية االنتقاالت خالل من القريبة البلدات إىل ينتقل وكان الساحيل. أو النهري
االنتشار هذا من بعض يحدث كان الرئيسية. التجارة طرق عرب متزايد نحو عىل ينترش
يف سيما وال معروًفا، بات ما رسعان لكن العادية. التجارية الحركة طريق عن للطاعون
فقط متاح خيار وهو الفرار، هو األوبئة أحد اكتشاف لدى األفعال ردود أسلم أنَّ لندن،
كانوا وقد املعاناة، سوى بديل لديهم يكن فلم الفقراء أما النفوذ، وذوي الحال ملورسي
من أنه واضًحا وبات الفقراء. مرض بأنه الطاعون ُوصف السبب لهذا باملئات؛ يموتون
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وقطًعا، ميًال. ٢٠ نحو مسافة يوم، مسرية لندن عن االبتعاد الرضوري من السالمة أجل
العدوى — األخرية اللحظات يف إال يغادروا لم الذين أولئك سيما وال — الفارُّون حمل

شتى. اتجاهات يف الخارج نحو املدينة من انطالًقا معهم
مسافات عرب التنقل يف كبريًا إسهاًما الوسطى العصور يف الصوف تجارة ساهمت
ثَمَّ ومن واسع؛ نطاق عىل السنة مدار عىل األصواف ونقل شحن استمر إنجلرتا. يف طويلة
املستقلون األخرى والسلع الصوف تجار كان الطاعون. نرش يف رئيسيٍّا عامًال هذا كان
يف بمفردهم يسافرون الرجال هؤالء كان فقد التفكري؛ يف فردانية وجهة وذوي رحالًة
وراء سعيًا وبيوتهم عائالتهم إلهمال استعداد عىل وكانوا والصوف، والذرة املاشية طلب
آخرين؛ تجاًرا يلتقون كانوا وهناك الحانات، يف ويبيعون يشرتون كانوا فردية. مكاسب
مع باستفاضة التحدث وهي بنجاح، الطاعون عدوى النتقال ُمثَْىل طريقة أتاح مما

مغلقة. أجواء يف املحليني السكان
يف ذلك يفعل الذي وكان يونيو، شهر يف صوفها ويُجز الِخَراف تُغسل كانت ما عادة
املشرتي، إىل ويُسلَّم الصوف يُعبَّأ عندئذ البالد، أنحاء يف يجولون مأجورون عمال الغالب
نقل وسيلة ومعهم يأتون الثياب ُصنَّاع كان ما وغالبًا الحق. وقت يف أو الحال يف سواء
الني بالحمَّ االستعانة يتم كان أنه مع دفعات، عىل أحيانًا املاشية، ُمَربي من الصوف ألخذ
الحال. يف يبيعوه أن وإما الصوف يخزِّنوا أن إما واملوزعني الثياب ُصنَّاع وكان أيًضا،

خالل من عرش والسابع عرش السادس القرنني يف الصوف من هائل كمٌّ يُباع كان
واملقاطعات املصنعة البلدات يف أسبوعية بصفة خصيًصا تُقام كانت التي العامة األسواق
هول ليدن بشارع بضاعتهم من الكثري التجار باع أصوافها. لبيع األغنام تربي التي
إنجلرتا. يف للصوف مستودع أكرب أيًضا كان وإنما سوق مجرد يكن لم الذي بلندن،
يف الطاعون وفيات مركز تأكيد بكل صارت فإنها التجارة، مركز كانت لندن ألن وهكذا

إنجلرتا.

املعارضالضخمة (15)

إنجلرتا، يف الطاعون لنرش أخرى رئيسية وسيلة سنويٍّا املقامة الضخمة املعارض كانت
هذا، السلطات أدركت األول. املقام يف البالد إىل َجْلبه مصادر أحد الغالب يف كانت كما
املعارض أهم وكانت الطاعون. ظهور عىل عالمة أول مع دائًما تُلغى املعارض وكانت
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األنهار عىل تُقام وكانت يورك، مدينة إىل إكزتر مدينة من ممتد خط ورشق جنوب تُقام
منها. بالقرب أو البحرية، املوانئ إىل املؤدية الطرق أو للمالحة القابلة

بقوله: الصورة رشوزبري دي إف جيه الربوفيسور وصف

يف افتُتح الذي أنجليا]، إيست [يف سرتبريدج يف امُلقام الضخم املعرض كان
وكان اإلنجليزية، املعارض أهم أسابيع لثالثة واستمر سبتمرب، عرشمن الثامن
األوروبية. التجارية املراكز من الكثري من التجار لجذب يكفي بما الصيت ذائع
به تشتهر الذي الزجاج تجد أن الهائل سرتبريدج معرض يف وأنت يمكنك
النرويجي، والقار اإلسباني، والحديد بروج، مدينة وَكتَّان البندقية، مدينة
للبيع هذا كل الكريتي، والخمر الكورنوايل، والقصدير الهانزية، الرابطة وَفْرو
أسابيع ثالثة مدار عىل املستخدمة مربع ميل نصف مساحتها البالغ البقعة يف
وكينجز وكولتشيسرت، بليكني، موانئ كانت سرتبريدج، معرض وإبَّان كاملة.
الشام بالد سلع تجلب املراكب كانت الغريبة. بالسفن تعج نورتش وربما لني،

البحار. وراء ما بالد من أخرى وسلًعا البندقية من

أوروبا، بقية يف الحال هو فكما الرتكيز، بؤرة هي لندن، ميناء وباألخص املوانئ، كانت
إنجلرتا. أنحاء يف الطاعون نرش محرك هي التجارة كانت

وقد الهائلة، الطاعون َوَفيَات أوروبا أنحاء كل يف األفراد قاوم عام ٢٠٠ من ألكثر
إال للغاية، بطيئًا نموٍّا كان وإن النمو، يف السكان أعداد استمرت إذ مثمًرا؛ صموًدا صمدوا
باستمرار، املتزايدة للتجارة نتيجة رأينا؛ فكما فشيئًا، شيئًا قبضته يُحِكم كان العدو أن
عىل الوفيات أعداد وارتفعت أكثر أماكن واجتاح أوسع، نطاق عىل الطاعون استرشى
سكان عدد كان عاًما، ٨٠ نحو مدار وعىل عرش السادس القرن نهاية منذ هائل. نحو
انخفض بل ثابتًا، تفصيًال) أكثر إحصائيات تتوافر حيث إنجلرتا يف (وباألخص أوروبا
الندثرت االستمرار لهذا ُقدر ولو اآلخر، تلو انتصاًرا يحرز الطاعون كان طفيًفا. انخفاًضا

حضارتنا.
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صورة فشيئًا شيئًا انبثقت وقد ترتاكم. األدلة وبدأت الطاعون عن واملزيد املزيد عرفنا
املتناثرة املصادر من هائلة تشكيلة من نبع هذا أن بَيَْد خصائصه، حول وضوًحا أكثر
عقدنا لقد املختلفة. العيان شهود بروايات اقرتنت التي أوروبا، أنحاء كافة من واملتبعثرة
األوبئة أحد صورة لنرسم بنريث أَبَْرِشيَّة لسجالت املفصل تحليلنا إىل العودة عىل العزم
أوروبا أنحاء يف وربما املتحدة، اململكة يف اإلقليمية البلدات يف الحال تماًما تعكس التي
من النمط هذا كثريًا تكرر لطاملا عرش. والسابع عرش السادس القرنني يف أيًضا كلها

والبطولة. والفجيعة الرعب وقصص األحداث
حدثًا املقدمة، يف تناولناه والذي ،١٥٩٧ عام بنريث يف تفىش الذي الطاعون يكن لم
نحو عىل تنتقل وكانت إنجلرتا شمال اجتاحت أوبئة سلسلة من واحًدا كان فقد منفصًال؛
الكبرية، النوبة هذه دراسة قررنا لقد التالية. البلدة إىل السوق بلدات إحدى من متسلسل
جاء. أين ومن انتشاره كيفية عن بالضبط اللثام نميط كي بالتفصيل لندن، عن بعيًدا
٢٥٠ ملدة الطاعون عايشت قد أوروبا بلدان جميع كانت عرش السادس القرن بنهاية
أو مصاب، مسافر إليهم يَِفُد سوف ما يوًما أنه من مستمر رعب حالة يف وكانت عاًما،
األسوأ، السيناريو حدث وإذا الطاعون. بَُه َرضَ مكان من يعود سوف أبنائهم أحد أن
األسود. املوت به استقبلوا الذي األهوج الهلع من تنظيًما أكثر وبطريقة برصامة تجاوبوا
يف بقرح» مصحوب «طاعون ظهر أنه ذكرت قد بنريث أَبَْرِشيَّة سجالت أن تذكرنا
ستكون التالية خطوتنا أن الواضح من فكان ،١٥٩٧ عام ودارلينجتون ودرم نيوكاسل

الطاعون. إبَّان ترصفت كيف لنرى املذكورة األماكن ومحفوظات سجالت فحص
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الرعب بداية (1)

َلت وُسجِّ إنجلرتا، شمال يف عظيمة ومجاعة َضنْك فرتة عرش السادس القرن نهاية كانت
عام يناير يف درم كاتدرائية رهبان رئيس كتب األبرشيات. من العديد يف هائلة وفيات

يقول: ١٥٩٧

وكومربالند، وويستمورالند نورثمربالند مقاطعات إىل والقحل الَعَوز تأثري زحف
إىل كاراليل من السفر إىل األفراد معه اْضُطرَّ الذي الحدَّ الطعام نُدرة وبلغت
القرى أسوأ من بعًضا مجتازين كيلومرتات) ١٠٠) ميًال ٦٠ مسافة درم،

الخبز. رشاء أجل من اململكة؛ يف الريفية

رشق شمال يف نيوكاسل ملدينة البحري امليناء يف كانت املرض ظهور عن وردت أنباء أول
صيف إبَّان القارية. أوروبا من الشمال بحر عرب وصل الطاعون أن إىل يشري مما إنجلرتا؛
الوفيات. عدد بإجمايلِّ أرقام يوجد ال كان وإن نيوكاسل، الطاعون اجتاح ،١٥٩٧ عام

أخرى مرة درم كاتدرائية رئيس اشتكى ١٥٩٧ عام مايو من والعرشين السادس يف
بالذرة املحملة األحصنة عدد يصل كان األيام بعض يف درم، يف كبري قحط يوجد أنه من
جيتشيد وبلدة البلدة هذه أن مع حصان، ٥٠٠ إىل نيوكاسل يف الخارج من املستوردة
برييل، اللورد أُخرب سبتمرب، من عرش السابع ويف خطري. نحو عىل الطاعون فيهما تفىش
مفوضو يقرتب أن يمكن «ال ثَمَّ ومن نيوكاسل؛ يف استفحل الطاعون أن الدولة، وزير
اإلطالق عىل تُعقد الجلسات تكن لم األمر، حقيقة (يف املكان» هذا من بعُد الحكومة
إىل مرتفع بسعر الذرة يبيعون األجانب التجار كان ودرم). نيوكاسل يف الطاعون بسبب
بوشل لكل شلن بمقدار أقل بسعر للبيع مخزونًا املدينة مجلس أعضاء بعض طرح أن

للحبوب). اإلنجليزي (املكيال
،(١ إيه الحًقا عليه أُطلق (الذي الكبري الشمايل الطريق عرب شماًال الطاعون تحرك
،١٥٩٧ عام صيف منتصف نحو درم مدينة وبلغ بيناينز جبال غرب إىل يمتد الذي
تلك يف وفاة. حالة األلف عىل يزيد ما تحوي السجالت كانت الخريف فصل وبحلول
وظهرت الجنوب نحو فانتقلت جديد، من آخر إىل مكان من تقفز العدوى كانت األثناء
.١٥٩٧ عام صيف يف وريتشموند درم بمقاطعة دارلينجتون بلدة يف نفسه الوقت يف

وقد مركزية، سوق فيها تُقام يوركشري من الشمايل القسم يف بلدة ريتشموند كانت
للغاية ضخمة النهائية الوفيات أعداد كانت شهًرا. ١٦ بلغت طويلة مدة أهلها عانى
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وادي آيدن

لندن

دومفريس

كاراليل
بنريث

كيندال
البحر

األيرلندي

دية
كتلن

ود االس
حد

ال

وادي آيدن نيوكاسل

درم

دارلينجتون
ريتشموند

بحر
الشمال

دخول
الطاعون

حركة الطاعون

هوجسون

نحو كيندال وكاراليل

بيناينز، جبال شعاب عرب إنجلرتا غرب شمال إىل رشق شمال من للطاعون الجغرايف االنتشار
املكون الخط يوضح مرت. ٥٠٠ مساحة عىل ممتدة بيابسة املنقط الخط يحيط .١٥٩٧-١٥٩٨

هوجسون. أندرو سلكه الذي املحتمل الطريق ُرشط من
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كاسل يف مؤقتة أراٍض يف املوتى من الكثري دفن وتعني يكِف، لم الكنيسة فناء أن لدرجة
الظهور معاوًدا الشتاء عرب وترنح الخريف فصل يف الوباء خمد جرين. وكالركس يارد
شهر بحلول زال وأخريًا ،١٥٩٨ عام صيف يف أَْوجها الوفيات بلوغ مع التايل الربيع يف

ديسمرب.

بنريث إىل الطاعون وصول (2)

جبال عرب التجارة طريق بطول سافر وإنما مكانه، يف املرضثابتًا يكن لم نفسه الوقت يف
وأرايض ستينمور منطقة تربط التي الشعاب طريق عن الغرب، إىل الرشق من البيناينز
عام شنيعة مجاعة من عانت قد البلدة كانت بنريث. يف مسترشيًا املستنقعية، مور بوز
ى تلقَّ عندما تعاىف قد الصغري املجتمع يكن ولم شخًصا، ١٥٣ إثرها عىل مات ١٥٩٦
أندور الطاعوَن َجَلَب رأينا، كما التايل. العام يف الطاعون بوصول ثانية مدمرة رضبة
مثل ذلك من أبعد مكان من ربما أو ريتشموند من يبدو ما عىل وفد الذي هوجسون

مستفحًال. الطاعون كان حيث درم، أو دارلينجتون
الكاهن أن إىل السجالت يف هوجسون دفن قيد أعقب الذي القيد بوضوح يشري
أنه املوت ينازع الذي الرجل عىل ظهرت التي العالمات من الحال يف أدركوا البلدة وسكان
رسيًعا انترشا والهلع الذعر أن بد ال صواب. عىل كانوا وقد أيديهم، بني طاعون ابتالء ثمة
حاالت أية توجد كانت إذا ما لريوا الهثة بأنفاس انتظروا أنهم بد وال البلدة، أنحاء يف

األطوار. مكتمل وباء من سينجون وكانوا سيحالفهم كان الحظ لعل أخرى. إصابة
أن إال قلوبهم، يف يدب بدأ قد األمل وكان أسابيع، ثالثة مدار عىل يشء يحدث لم
أُصيب رسيع تعاقب ففي محتوًما، َقَدًرا املجتمع وواجه بعدها ماتت ريلتون إليزابيث

األرسة. داخل مرتفع احتكاك معدل إىل يشري مما أرستها؛ أفراد
فقط عائالت تسع أن مع وديسمرب، نوفمرب شهَرْي يف محدودة قمة إىل الوباء وصل
بُرودة إبَّان الطاعون تقريبًا اختفى فصاعًدا، الحني ذلك ومنذ إجماًال. أُصيبوا الذين هم
وفاة حالة وحدثت يناير، شهر يف الطاعون بسبب َوَفيَات أية تحدث ولم الشمايل، الشتاء

.١٥٩٨ عام من فرباير يف فقط واحدة
األكثر أبريل شهر يف املناخية الظروف خالل مجدًدا انفجرت الطاعون نوبة أن إال
أن قبل يوليو يف معدالته أقىص بالًغا ثابت، نحو عىل اليومي الَوَفيَات عدد وارتفع دفئًا
٢١٣ وُدفن فوىضالصيف إبَّان التلة عىل مؤقت مدفن تخصيص تعني فشيئًا. شيئًا يخبو
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الحدائق يف اآلخر والبعض النحوية، القواعد مدرسة فناء يف البعض وُدفن هناك، جثمانًا
يعادل ما وهو األقل، عىل شخًصا ٦٤٠ نحو النهائي الوفيات عدد بلغ بمنازلهم. الخاصة

السكان. نصف من أكثر
الحارض» الوقت حتى السجالت أقدم منذ بنريث تاريخ «يف كتابه يف فرينس قدَّم
روايات عىل األرجح عىل معتمدة أنها مع الطاعون إبَّان وقعت التي األحداث قصة

بها. موثوق غري شخصية

ل تُسجَّ لم املرعب. الوقت هذا إبَّان لبنريث الفعلية الحالة تخيل يمكن ال
التي املنازل تماًما الناس تجنب بأكمله. الصيف إبَّان واحدة زواج حالة وال
كاد مساعدة. تلقي دون املوت حتى قاطنوها وعانى عدوى، بها أن يُفرتض
الذي الوقت — للمساء وكان بعًضا. بعضهم نظرات من حتى يخَشْوَن الناس
إبَّان ووحشة رعب مصدر — املرض هذا هجمات عموًما فيه تحدث كانت
والليلة املساء تضمنت التي األوىل الفرتة أو النوبة كانت الطاعون. هذا قدوم
يومني، أخطَر املجمل يف والخامس الثالث اليومان وكان عادة. مميتة التالية،
يُنظر كان فعندئذ املرض، أطوار واكتملت الخامس لليوم الشخص عاش وإذا
املالبسات هذه كل تكن لم تقريبًا. الخطر مرحلة تجاوز قد بأنه املريض إىل
َجرََّد الوقت. لبعض الطاعون فيها تفىش التي األماكن يف إال جيًدا معروفة
كان التي — األوىل مرحلته يف املرض صاحب الذي والجنوني البائس املشهُد
أن الظروف شاءت الذين أولئك — املصاب لحال الشفقة تثري أن ينبغي
القوة َخَور عن الناتج الرتنح وكان اإلنسانية. املشاعر املرىضمن بهؤالء يلتقوا
إىل يلجأ الفقري املصاب كان هاربًا. ليفر املصاب لجار تحذير بمنزلة الشديد
التي وحدها، بالتعايف الالمباالة وكانت — أرسته أفراد آخر كان ربما — منزله
عن الناجمة الهذيان نوبات تخفف املحبَّذة، غري األعراض أكثر أحد تعد كانت

واملوحشة. اليائسة حالته

العامة الصحة تدابري (3)

مسموًحا يكن فلم بنريث، يف املتفيش الوباء إبَّان التنفيذ قيد جزئي عزل سياسة ُوضعت
الطاعون؛ تفيش أثناء الدخول املغزى) واضح أمر (وهو البلدة خارج من للمزارعني
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يف مؤقتة أسواق منها بدًال وأُقيم بانتظام تُقام كانت التي األسواق جميع أُوقفت إذ
من أكثر قطًعا فرائُصهم تَْرتَِعُد كانت الذين الوديان، «قاطني أن فرينس أورد الضواحي.
البلدة سكان وكان أميال). أربعة نحو تبعد كانت (التي بويل.» قرية يتجاوزا لم غريهم،
تحتوي مجوَّفة طاعون أحجار يف العمالت رمي خالل من مشرتياتهم نقود يدفعون
استخدام انترش . َخالٍّ كانت الغالب ويف ر، مطهِّ سائل أنها املفرتض من خام، مادة عىل
بنريث. يف الحقول أحد يف محفوًظا أحدها يزال وال إنجلرتا يف الوباء إبَّان الطاعون أحجار
خالل من تنتقل الطاعون عدوى أن اعتقدوا الجميع أن عىل ذلك من يُستدل ريب، بال

األفراد. بني املبارش االحتكاك

يتكلمون الضحايا (4)

أخرى نظر وجهة عىل للعثور بكاراليل السجالت مكتب أرشيف إىل أخرى مرة ُعدنا
من بمعلومات الحادثة هذه يف تستعني سو كانت بنريث. يف األزمة إبَّان األحداث عن
الوباء. يف ماتوا الذين األفراد وصايا فحص من عليها حصلت مبارشة األصلية مصادرها
زحف لرسعة عميًقا فهًما تتيح الطاعون خالل ماتوا الذين أولئك وصايا قراءة إن
الطاعون رضبها التي العائالت مآيس عن باألخص اللثام تُميط أنها كما املدمرة، املرض

وَجَلد. بعزَّة القدر واجهت والتي
َقْدر اليومية حياتهم املواطنون واصل واملعاناة، والخوف البؤس هذا كل ِطيلة
أولئك فإن مؤلم، موت مواجهة مشارف عىل كانوا أنهم حقيقة من فبالرغم استطاعتهم،
أبنائهم حضانة إىل ا خاصٍّ اهتماًما مانحني دقة، بكل وصاياهم حرروا والنساء الرجال

نََجْوا). َقلَّما أنهم (مع النجاة لهم ُقدِّر لو
من كمية لهم يرتكون كانوا ما فكثريًا األَبَْرِشيَّة، فقراء وصاياهم يف يَنَْسْوا ولم
الكباري وإصالح بناء أجل من النقود يرتك منهم عدد وكان الرديئة، ِعري الشَّ أنواع أحد
خالل بالفعل املتوفون آباؤهم لهم تركها ممتلكات آلخرين َورَّثوا وكثريون البلدة، يف

بعد. منهم تسلموها قد يكونوا لم لكنهم الطاعون،
الطاعون. إبَّان وصايا حرروا الذين هم ثمينة مقتنيات يمتلكون من فقط وحدهم
— ناجحني تجاًرا أغلبهم يف كانوا الذين — الحال مورسي البلدة أعضاء جميع وكان
مجموعة يمثلون وكانوا شهودهم. وبني وبينهم بعض مع بعضهم قوية روابط تجمعهم
فقد الطاعون؛ نوبة يف أفراد ثالثة سوى منهم يَُمْت لم الذين األعيان، طبقة عن منفصلة
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من مقتطفات إليكم الربيع. يف الظهور الطاعون عاود أن بمجرد األْدباَر معظمهم وىلَّ
بالطاعون. اإلصابة إثر عىل ماتوا الذين أولئك حررها التي الوصايا بعض

،١٥٩٨ عام يوليو من العرشين يف عاًما ٢٠ العمر من البالغ دوبسون مايكل تزوج
يف زواجه عىل واحد شهر مرور بعد وصيته فحرر طويًال، الزوجية بحياته ينعم لم أنه إال
سبتمرب. من األول يف أيام بخمسة بعدها وُدفن ،١٥٩٨ أغسطس من والعرشين السابع
من بحوزته كان ما «جميع الطاعون) من نجت (التي إيزابيل لزوجته دوبسون ترك

وفاته». عقب وعقارات وأراٍض غالل ومخازن ممتلكات
بعدها وُدفن ١٥٩٨ عام أغسطس من الثالثني يف وصيته ستينسون جون حرر
— ألبيه ملًكا كان الذي — بأكمله املنزل ترك وقد سبتمرب. من الثاني يف أيام بثالثة
آلت وقد الطاعون) من األرجح عىل نجا (الذي توماس األكرب البنه ملحقاته، إىل إضافة
أن املفجع اليشء مارجريت. وابنته ريتشارد البنه املنقولة وغري املنقولة ممتلكاته بقية
أطول لفرتة الحياة قيد عىل مارجريت ظلت بينما أبيه، دفن من يومني بعد ُدفن ريتشارد
جزء وتُرك أسابيع. ستة بنحو بعدها بالطاعون اإلصابة إثر عىل َحتَْفها َلِقيَْت إذ قليًال؛

الشوفان. دقيق من بوشل أرباع ستة وهو األَبَْرِشيَّة، لفقراء الرتكة من صغري
من العارش يف إليزابيث ابنته فقد إذ بقوة؛ جيبسون آرثر عائلة الطاعون رضب
أسابيع، عرشة بنحو بعدها أخرى مرة عائلته الطاعون يرضب أن قبل ،١٥٩٨ يوليو
وحرر ١٥٩٨ سبتمرب من عرش التاسع يف أبنائه أحد وُدفن التل، عىل إليزابيث وُدفنت
يف َحتَْفها زوجته لقيت سبتمرب. من والعرشين الحادي يف بيومني بعدها وصيته آرثر
يف اْلَمِنيَُّة وافتها سنوات) تسع العمر من البالغة (آن أخرى طفلة لديه وكان التايل اليوم

قائًال: وصيته يف آرثر تمنى سبتمرب. من والعرشين الرابع

يموت عندما ثَمَّ ومن وأوالدي، زوجتي جثامني بجوار جثماني يُدفن أن أود
… بنريث أَبَْرِشيَّة كنيسة فناء بداخل يُدفنون سوف الوقت، هذا يف منا كثريون
الطاعون، من نجا الذي جون األكرب ابني إىل وممتلكاتي أرايضَّ جميع تئول
ابنتي جني أهب … املنزل عن بعيًدا به الخاصة األرض يف يعيش كان ربما
عرشين أهبها باستثنائها، أبنائي جميع َ تُُويفِّ إذا وأيًضا الرقطاء، البقرة الكربى

األغنام. من

عام َحتَْفها جني لقيت املنزل. عن بعيًدا تعيش كانت ولعلها خادمة بأنها جني تُوصف
والعرشين. السادسة عمر يف ١٦٠٦
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يف وُدفن ١٥٩٨ عام سبتمرب من والعرشين الخامس يف وصيته هولم روبرت كتب
املقتطفات: بعض إليكم أكتوبر. من الثالث

بريدج، ساندجيت بناية أجل من بنسات وأربعة شلنات ستة وأترك أهب
وثالثة يل، بومان لويليام بهما مدين بنسات وثالثة شلنات أربعة وكذلك

بريدج. ميدلجيت كوبري صيانة أجل من بنسات وأربعة شلنات
مارجريت ابنتيَّ إىل وممتلكاتي وأرباحي ومنازيل أرايضَّ كافة ملكية تئول
والعرشين الثالثة عمر يف كانتا أنهما إال الطاعون من نََجَوتا لقد … وفرانسيس

املنزل. غادرتا وربما والعرشين، والخامسة
زوجته أجنيس (كانت أبقاري. أسمن من بقرتني أجنيس زوجتي أهب

الطاعون.) من نجت وغالبًا الثانية

حتى َحتَْفه يَْلَق لم أنه إال ١٥٩٨ عام يوليو من الثالث يف وصيته جاكسون ستيفن حرر
بني الطاعون ظهور بمجرد أمانيه عن بالتعبري بادر أنه الواضح فمن أغسطس، من األول
العمر من البالغ ولده ُدفن ظهرت: ما أول األعراض لديه ظهرت عندما ال عائلته أفراد
عرش الخامس يف دوروثي زوجته وُدفنت يوليو من الخامس أو الثالث يف عاًما عرش ثالثة
ستيفن يَأِْت ولم جون. ابنهما ونجا يوًما، ١٧ بنحو َحتَْفه هو يلقى أن قبل أي يوليو، من
قد كانت إذا محالة. ال هالكة أنها افرتض أنه الواضح فمن الوصية، يف زوجته ذكر عىل
يوًما. ١٢ استمرت معاناتها فإن يوليو، من الثالث يف للطاعون املميزة األعراض أظهرت
١٥٩٨ عام يوليو من والعرشين الثالث يف وصيتها العزباء نيلسون إيزابيل حررت
بموجب لها املستحق الرتكة يف نصيبها كل وتركت وهبت لقد التايل. اليوم يف وُدفنت
قد تكن لم أنها الواضح (من نيلسون. ستيفن الراحل لوالدها األخرية والوصية الشهادة

بعد.) إرثها تسلمت
بأربعة بعدها وُدفن ١٥٩٨ عام أكتوبر من األول يف وصيته جيبون روبرت حرر

التالية: املطالب كتب وقد أيام.

وتعليم برعاية يتكفال أن جيبون وويليام جيبون جيلربت أخَويَّ إىل وصيتي
وفناء بمنزيل إليهما وأعهد سنوات) ثالث العمر من (البالغ أنطوني ابني
القانونية السن بلوغه لعدم أنطوني ابني نصيب إىل إضافة وملحقاته، منزيل
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لوصيتي املنفذ هو أنطوني يكون بأن وأويص الرشد). سن يبلغ أن إىل (أي
ويليام أخويَّ إىل ممتلكاتي كافة تئول وابني أنا اْلَمِنيَّة وافتني وإذا األخرية،

وجيلربت.

الخامس يف نفسه، اليوم يف جميعهم أنطوني الصغري وابنهما وزوجته جيبون روبرت ُدفن
العائلة. من ألحد النجاة تُكتب ولم .١٥٩٨ أكتوبر من

ُدفنت الذي اليوم نفس يف أكتوبر، من العرشين يف وصيته ستيفنسون جيفري حرر
ما وكل ومروجه أراضيه كل وهب وقد بيومني. بعدها َحتَْفه ولقي إيزابيل، ابنته فيه
إليزابيث. ابنته إىل املنقولة وغري املنقولة ممتلكاته وجميع مقتنيات من يُورث أن يمكن
أخويه إىل عليها والوصاية إليزابيث ابنته بمصاريف وعهد للوصية منفذًا نصبها وقد
من املزيد جيفري قدم القانونية. السن تبلغ أن إىل ستيفنسون وجون ستيفنسون أجنس
إذ التايل؛ النحو عىل صغريٍة إرٍث حصص ووزع إليزابيث، ابنته وفاة حال يف التوجيهات
وأهب زوجتي، لدى وحذاء معطف أفضل إمرسون سوزان «أهب يقول: وصيته يف كتب

زوجتي.» لدى قبعة أفضل تود مارجريت
لدفن التايل اليوم يف أكتوبر، من والعرشين الثالث يف ستيفنسون إليزابيث ُدفنت
أفضل من بعًضا وهب بل وصيته، يف جانيت زوجته ذكر عىل جيفري يَأِْت ولم والدها.
لديها ظهرت (هل أكتوبر. من والعرشين الرابع حتى ُدفنت قد تكن لم أنها مع ثيابها،
ماتت أنها مع إليزابيث، ابنتها عىل األعراض تظهر لم حني يف املرض أعراض بالفعل

رسيًعا؟)
.١٥٩٨ مايو من والعرشين التاسع يف وصيتها أرملة، وهي براون، إليزابيث حررت
ألنها بها؛ تعتني كروسبي عائلة وكانت الطاعون، من تعاني كانت أنها الواضح من
تركت محنتها. خالل رعايتها يتوليان سوف وزوجته املذكور كروسبي توماس أن كتبت
قطعة كروس، إلينور وهبت أنها إال كروسبي، لعائلة مقتنياتها من األكرب الجزء إليزابيث
من مصنوعة حقيبة كروسبي إليزابيث وهبت كما جني، ابنتها ومالبس واحدة، مالبس
كل نجا وقد بنسات. وأربعة شلنات ثمانية بقيمة التفصييل البيان يف مدرجة الكتَّان

الطاعون. من رعايتها تََولَّْوا قد كانوا الذين كروسبي عائلة أفراد
الثاني يف وُدفن معروف غري تاريخ يف وصيته الثياب، حائك ساتون، توماس حرر
زوجته، يرضب قد الطاعون أن إىل َفِطَن أنه الواضح من .١٥٩٨ عام يوليو من والعرشين

115



األسود املوت عودة

أغسطس. من والعرشين الثاني يف بشهر وفاته بعد إال تُدفن لم األمر حقيقة يف أنها مع
التالية: املرياث حصص وزع وقد

أي يف شلنات ٥ بريدج ساندجيت وملبنى شلنات ١٠ األَبَْرِشيَّة فقراء إىل أهب
وقت.

مابيل، زوجتي وفاة عقب بنريث يف منزيل … ساتون توماس ابني أهب
أمتلكها. التي األرض قطعة نصف إيجار وأهبها

التي وسهامي الفوالذي سيفي جون، ألخي األكرب االبن ساتون، جون أهب
األمري. خدمة يف استخدمتها

١٢ مع ترينر جون نجل لجون الثمني قويس فأترك أقوايس بقية عن أما
سيل ريتشارد وإىل أسهم. من فيها ما بكل سهامي َجْعبَة … وإىل حربة
حلتي … أخي وإىل زفايف، حفل وصدرية األنيق األزرق معطفي صهري، …

الجلد. من املصنوعة
سهام إىل باإلضافة النعاج، جلد من املصنوع قويس ويلسون لروبرت أترك
املذكور روبرت أعطي زوجتي وعىل عيلَّ هللا ترأف وإذا وحربة. … حربة ورأس

صندوًقا.
هللا أخذ وإذا الشوفان، دقيق من به وما الكبري الصندوق لزوجتي وأترك

ديون. من عيلَّ ما لتسديد والشوفان الصندوق يُباع روحها،
يقسم … االبتالء هذا يف وزوجتي أنا روحي يقبض أن هللا شاء وإذا

بينهم. فيما بالتساوي أمتعتي بقية وأصدقائي أصدقاؤها
وصيتي. بتنفيذ زوجتي مابيل إىل أنوط

خمس وملء الشعري من بوشل ربع كالنا مات إذا إيري لهنري أعطي
املستنقعات. فحم من عربات

العدوى؟ البعضمن نجا ملاذا (5)

تلك براون إليزابيث رأينا فقد مصاب؛ بشخص اتصل من كل يمت لم أنه املؤكد من
الكثري وثمة جميًعا. ونََجْوا األخرية، أيامها يف رعايتها كروسبي عائلة تولت التي األرملة
كان الغالب يف العائلة؛ أفراد من أكثر أو فرد الطاعون من فيها نجا التي الحاالت من
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الذين الطاعون ضحايا أحد وصية عىل شهدوا ممن كثريين أن ووجدنا صغريًا. طفًال
هم عائالتهم أصاب قد الطاعون كان لو حتى كذلك نََجْوا املوت سكرات يعانون كانوا
للتعرض االستعداد لديه شخص إيجاد يف صعوبة أية يبدو ما عىل يوجد يكن لم أيًضا.
إىل هذا يشري شهود. ستة من أكثر للبعض توفر بل الوصية، عىل الشهادة أثناء للعدوى
إليها أرشنا نقطة وهي الوباء، هذا يف للعدوى مقاومة لديهم كانت األشخاص بعض أن

األخرى. والطََّواِعني األسود املوت روايات يف
عىل شخص من شك بال العدوى إليهم انتقلت أشخاص عىل أمثلة وجدنا أننا مع
بمجرد العدوى نقل عىل قدرة أقل الشخص كان ما عادة أنه رأينا فإننا املوت، فراش

الشهود. من الكثري نجاة هذا يفرس ربما األعراض. ظهور
املجتمع عاود األول، األسود املوت من الناجني غرار عىل بنريث؟ يف الناجني عن وماذا
من األفراد ووفد أخرى مرة األسواق أُقيمت إذ ا؛ جدٍّ رسيًعا قدميه عىل الوقوف الصغري
الفرص جميع ويغتنموا الشاغرة واملنازل األرايض عىل ليستحوذوا املجاورة املقاطعات
كأنه صار املجتمع أن سكوت سو أجرتها التي التاريخية األبحاث أظهرت الوظيفية.
الحيطة رضب عىل يلومهم من هائًال. ارتفاًعا النغولة معدالت وارتفعت حدودية بلدة

حيواتهم؟ بناء إعادة أجل من يناضلون الذين وهم الحائط بعرض
أنها إال الربيطانية، املسح هيئة خريطة عىل بنريث تلة عىل املؤقتة املدافن تربز اليوم
ابتالء إبَّان ماتوا الذين أولئك أشباح أن تخيل السهل من سكنية. بمنطقة اآلن مغطاة

هناك. تحوم تزال ال الطاعون

إنجلرتا غرب شمال أنحاء يف الوباء انتشار (6)

اتخذت حيث كاراليل، إىل بنريث من كبرية برسعة املرض انترش قبل، من رأينا كما
عام بحلول أنه الواضح من رصامة. أكثر العامة الصحة يف تدابري املدنية السلطات
رضبها عندما فعله ينبغي بما دراية عىل النائية الريفية البلدات حتى كانت ١٥٩٧

املدينة: مجلس لقاءات أحد يف ييل ما َل ُسجِّ الطاعون.

حرص ينبغي أنه املختصة الجهات رأت ،١٥٩٧ نوفمرب من الثالث اليوم يف
الطاعون مرض لعدوى التفيش من املزيد تجنب بغية املدينة هذه يف املرض
مساعيهم يبارك كي هللا مشيئة هذه كانت إن حينها، هناك ظهوره يف املشتبه

هناك. الحذرة
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تُتَّخذ وكانت باملؤن، قاطنيها إمداد عملية تُرتب وكانت ع، تَُشمَّ املصابة املنازل كانت
يزورونهم محنَّكون أمناء رجال وكان منها، والتخلص الجثث إلزالة ُمَمنَْهجة ترتيبات

مرضية. حاالت الكتشاف يوميٍّا
أجل من شارع كل من أسبوعية تربعات جمَع اتُّخذت التي القرارات أحد فرض
و١٠ شلنات و٩ إسرتلينية جنيهات ٢٠٩ إجمايل من فقري. مصاب كل معاناة تخفيف
شلنات و٤ إسرتلينيٍّا جنيًها ١٤ أنفسهم املواطنون به تربع الذي املبلغ كان بنسات،
قدمها تربعات ومن العمومي الصندوق من جاء فقد األكرب املبلغ أما فقط، بنسات و١٠
نفقات تكبُّد أو مقابل دوَن الرعاية ْوَن يَتََلقَّ الفقراء كان العليا. الطبقة أفراد من العديد
من كان العالج تكاليف بدفع لهم يسمح مستوى يف كانوا الذين أولئك أن إال العالج،

ذلك. فعل منهم املتوقع
أي دخول منع عليهم يتعني أمناء رجال حراسة تحت املدينة بوابات ُوضعت
العدوى أن يُعتقد مكان أي من جاء أو إصابته يف يُشتبه أو مصاب بأنه معروف شخص
ابتالءات إبَّان املدينة من يُطردون املترشدون والشحاذون «األجانب» وكان أصابته، قد
باملدينة، القضائي املسئول من ترصيح دوَن الدخول ألحد مسموًحا يكن ولم الطاعون،

أيًضا. محدودة نفسها املدينة بداخل الحركة وكانت
كالعادة مميزة املصابة املنازل وكانت تماًما، للمرضمفهومة اْلُمعدية الطبيعة كانت
فرتة ُحددت قانوني». أمر بموجب أخرى مرة تُْفتَح أن إىل هكذا «وتظل أحمر، بصليب
يتعلق ما بكل دراية عىل كاراليل أهل كان (كاملعتاد). يوًما بأربعني الصحي الَحْجر
سليمة وقائية تدابري واتخذوا الغرباء بوصول املقرتنة املخاطر أدركوا لقد بالطاعون.

منازلهم. يف املصابني عزل مثل ممكنة، درجة بأقىص املرض انتشار لتقليل
الجثث وحاميل الكنيسة وخدام املسئولني رواتب لدفع الالزمة الرتتيبات أُجريت
مقدارها موحدة تعريفة يبدو ما عىل يتقاَضْوَن الجثث متفقدو وكان الجثث، ومتفقدي
املنازل ينظفون كانوا الذين أولئك مماثًال مبلًغا يتقاىض وكان األسبوع. يف شلنات ١٠
تُقدم أيًضا كانت سالمتهم. عىل حفاًظا الحقول إىل فرُّوا أو قاطنيها جميع مات التي
كانت كما املرىض، مع يومي اتصال حالة يف كانوا أنهم مع الفقراء، من للناجني معونة

الطاعون. من املتعاِفنَي ألولئك تُقدم
باملصابني احتكاك عىل كانوا من كل ليس بأنه سابًقا املذكور استنتاجنا هذا يعزِّز
هذا من التعايف أن إىل أيًضا هذا يشري للعدوى؟ مقاومة لديهم كانت فهل َحتَْفهم، َلُقوا

مستحيًال. يكن لم املرض
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بمنزلة كانت (التي الطاعون بيوت إىل املصابني نقل ممارسة بدأت متى يُعرف ال
الطوارئ، مع للتعامل تُنتزع كانت املمتلكات أن بَيَْد كاراليل، يف بدائية) عزل مراكز
أوامر تُنفذ وكانت املدينة. أسوار خارج العزل مستشفيات من العديد بُنيت ما وُرسعان
يتعني كان التي الجثث، لحمل خاصة نعوش تُوفر كانت املوتى: دفن بشأن صارمة
يعلن أن إىل جثمان يُنقل يكن لم مساءً. والرابعة صباًحا العارشة الساعة بني دفنها
ليعظ الجثمان حاميل أمام يسري اس مَّ الشَّ وكان القرب، تجهيز جرى أنه األجراس قارع

سائر. وهو الناس
كاراليل. يف فيه ظهر الذي اليوم نفس يف رضبها ما أول كيندال الطاعون رضب
لكن مكتملة، غري األَبَْرِشيَّة سجالت ألن نظًرا هناك الوباء عن كثرية تفاصيل تتوفر ال
وثائق أقسام توقفت األثناء، تلك يف عنيفة. كانت كيندال يف التفيش نوبة أن الواضح من
امليالد. عيد وقت حتى تُستأنف ولم الصيف، يف السجالت من والدفن والزواج التعميد
بعض هناك كان أشهر، ببضعة الفجوة هذه وقبل أشهر، خمسة الفجوة هذه مدة كانت
الحروف أو األول (الحرف Pla أو P بحرف الهامش يف جانبها إىل املميز الدفن أقياد

باإلنجليزية). ،plague طاعون، كلمة من األوىل الثالثة
سفح عىل حصن كونيبدس، إىل بالطعام يأتون البلدة أهل كان الطاعون أثناء
الفرتة تلك أثناء الوحيد احتكاكهم هذا كان «حيث كيندال لسكان ويرتكونه هاي، جبل

املدمرة.»
بَيَْد ديسرتيكت، بحرية بشمال كزيك يف املتفيش للطاعون سجالت أية عىل نعثر لم

:١٨٩١ عام ييل ما حكى محيل، مؤرخ وهو بارنز، أن

خشية األسواق تُعقد ولم الطاعون، هاج متى أنه كزيك يف عرف هناك كان
يكون كبري، َحَجر إىل ونسيجهم بغْزلهم يأتون الِوْديان أهل كان العدوى،
وهناك أرمبوث، لجبل املنخفضة الروابي إحدى عىل الشمس وضوح واضًحا
يُطلق يزال وال التجار. مع التجارية املعامالت ملزاولة دورية بصفة يلتقون
قرية من فيرش جيه السيد يل يقول النسيج». «َحَجر اسم الَحَجر هذا عىل
كان كزيك، يف طاعون ظهر متى إنه يقولون العجائز سمع أنه كروستويت
الصغري. الجدول يَْعُربون ال لكنهم بيك»، «كادي نبع إىل يَِفُدوَن البلدة أهل
لهم يضعون الذين التجار يأخذها ثم املاء يف النقود يضعون كزيك أهل كان

نقود. من دفعوا ما مقابل ليأخذوها األرض عىل منتجاتهم
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السجالت تحليل أظهر الكبرية. األسواق ومدن بلدات يف فقط تتوغل الكبرية األوبئة كانت
بالطاعون اإلصابة إثر عىل دفن حاالت تُسجل لم أنه الصغرية آيدن وادي ألبرشيات املتاحة
عرشة اثنتي من أقل الدفن حاالت إجمايل بلغ الحاالت، بعض ويف معدودات، أماكن يف إال
إال تحدث تكن لم املرض لهذا األطوار مكتملة التفيش نوبة بأن اعتقادنا هذا أكد حالة.
مركًزا كانت التي األسواق ومدن بلدات مثل معني، لحجم أدنى حد فوق مجتمعات يف
السيئ الصوف، كان الصوف. وتجار الرعاة بانتظام يزورها كان والتي املحلية للتجارة

آيدن. وادي يف تُصنع التي املهمة الصادرات أحد واضح، نحو عىل الجودة
أن بدا بنريث)، رشق جنوب كيلومرتًا، ٢٣ أو ميًال ١٥ تبعد قرية (وهي ووركوب يف
موس آدم قىض فقد فحسب؛ عائلتني وعىل األَبَْرِشيَّة، من واحد جزء عىل مقصور املرض
أكتوبر من عرش التاسع يف الناس» ظن «كما بالطاعون اإلصابة إثر عىل نَْحبَهم وولداه
محاط حوش يف النكسرت وأجنس موس مارجريت ُدفنت نوفمرب، من الرابع ويف ،١٥٩٧
١٥٩٨ مايو من والعرشين الخامس يف التالية الدفن حاالت حدثت بالتارين. يف يقع بدير
«َحتَْفيْهما وزوجته النكسرت ريتشارد لقي عندما جديدة)، تفشٍّ نوبة أنها املفرتض (من
قيد ذكر يُعتقد.» ما عىل بالتارين يف بفنائهما وُدفنا الطاعون بسبب لها يُرثَى حالة يف
قرية من النكسرت ريتشارد بن توماس املنية «وافت :١٥٩٨ يونيو من السادس يف آخر
الطاعون أن ومع ذلك.» بعد جثمانه وُدفن فيه َ تُُويفِّ الذي الغالل مخزن وُحرق بالتارين
تشري رضورة يُعد كان النريان باستخدام التطهري أن حقيقة فإن للوفاة، كسبب يُذكر لم

بشدة. الناس منه يرتعد العدوى شديد مرض وجود إىل
عند الواقعة أبلبي بلدة أيًضا رضب الطاعون أن بنريث يف األَبَْرِشيَّة سجالت تَذُْكر
تلك أن نستنتج وكاراليل كيندال بجانب إدراجه ومن آيدن، وادي من الشمايل الطرف
الجائحة، نهاية قرب حدثت التفيش نوبة أن يبدو ما عىل للطاعون. رشسة هجمة كانت

ريتشموند. من أخرى مرة العدوى وصلت الغالب ويف
دومفريس بلدة ووصل شماًال كاراليل من املرض تحرك طويل وقت ميض بعد
إىل أيًضا أدى بل للتجارة عوائق يف الوباء تسبب .١٥٩٨ عام شتاء بحلول باسكتلندا
يف جالواي، منطقة إىل دومفريس من أُرسال رجالن، أُوقف املواقف أحد يف الطعام؛ ندرة
املاشية ألن تعويض دفع ُطلب وقد ماشية، رأس ٣٨ وبحوزتهما ويجتون السوق بلدة

عجاًفا. صارت ُصودرت التي
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الضحايا معاناة (7)

بنريث يف الطاعون ضحايا عىل ظهرت التي األعراض تتناول روايات أية عىل نعثر لم
كيندال بارونية يف كيلنجتون يف هللا بكلمة «مبرشِّ ليك، ريتشارد أن عىل وكاراليل،
١٥٩٩ عام أو ١٥٩٨ عام الطاعون بشأن املزعومة ُخَطبه ألقى وستمرالند»، ومقاطعة

فيها: قال التي

من الشمالية األجزاء (يف متصلتني سنتني خالل بالدنا يُِذيق أن هللا شاء
لقد غضبَه، الهائلُة الكثريُة خطايانا أثارت ملَّا الدينونة، عىل ُقدرته الجزيرة)
الحمى البداية يف ظهرت عندما حدث مثلما ومؤملة، كثرية بأوجاع رضبنا
الذي اللعني الوباء رعبًا وأكثرها وآخرها النزيف، مشكلة وبعدها الشديدة،
أُصب لم أنني ومع البالد. أنحاء جميع يف والرعب الفزع ونرش الكثريين أصاب
هذا عن مسئوًال كان فجميعنا رعايتهم، أتوىل الذين األفراد من أيٌّ يَُصْب ولم

املذنبة. قلوبنا بسبب املرض

أنه مع النزيف»، «مشكلة يعقبها كان التي املعتادة الشديدة الحمى من الضحايا عانى
هذه عن املسئول كان نفسه املعدي املرض أن من يقني عىل كنا مصدره. واضًحا يكن لم

األخرى. أوروبا طواعني جميع عن مسئوًال كان مثلما الوبائية النوبة

السفاح مالمح ظهور (8)

قد الطاعون كان املقاطعات. اجتاح رشس وباء عن نمطية وباء صورة إذن هذه كانت
بلدات أن عىل ودرم، نيوكاسل مثل الرشق يف األكرب البلدات بعض يف قبل من تفىش

نادًرا. إال الطاعون لرعب تتعرض لم الغالب يف األصغر السوق
لألبرشيات، املعارصة السجالت باستخدام األقاليم يف األوبئة من الكثري فحصنا

األدلة: وجمعنا بالطاعون، دراية أكثر رصنا وتدريجيٍّا

طريق عن بدأ أنه عىل الدفن سجل يف الطاعون تفيش نوبة ل تَُسجَّ كان غالبًا •
معروًفا كان مكان من عاد قد كان الذي املدينة قاطني أحد أو غريب أو مسافر
بالعدوى أُصيبوا األشخاص هؤالء أن الواضح من فيه. الطاعون باشتداد
بمقاطعة أوندل السوق بلدة سجالت تذكر املثال، سبيل عىل آخر. مكان يف
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ويليام ابنة طريق عن وصل قد كان ١٦٢٥ عام بدأ الذي الوباء أن نورثانتس
وَلِقيَْت والدها لزيارة ثائًرا) الوباء كان (حيث لندن» من انحدرت «التي آبلز
بعدها اْلَمِنيَُّة وافتها التي ابنتها برفقتها وكان يوليو، من عرش الرابع يف َحتَْفها

أيام. بتسعة
نوبة كل يف الطريقة نفس األساس يف سلك وقد انتهازية عدوى الطاعون كان •

. تفشٍّ
الحجم يحكمهما إنجلرتا، يف تماًما مختلفني الوباء من نوعني أدركنا لكننا •

السكانية: والكثافة
تكن لم املتفرقة. واألبرشيات القرى يف ُمطلًقا الطاعون ينجح لم أوًال: –
إذا بأكملها بعائالت تطيح كانت أنها مع ، َقطُّ بعيدة ملسافة تنترش العدوى
عن كرشَّ قد يكون ربما الطاعون أن مع املنازل. أحد يف قدم موطئ لها وجدت
الكتلة أن األرجح دائًما. منخفًضا كان الوفيات معدل فإن أشهر، لبضعة أنيابه

ساكن. ١٠٠٠ نحو تبلغ كانت للوباء الحرجة
كان مًعا، السكان من كاٍف عدد يتكتل كان حيث األكرب البلدات يف ثانيًا: –
أنه إال البداية يف ببطء ينترش ما دائًما وكان الصيف، أشهر يف ينفجر الوباء

بالتدريج. زخًما يزداد كان
تدوم الكبرية الطََّواِعني مالمح تعكس التي األطوار املكتملة األوبئة هذه كانت •

ديسمرب. شهر حتى الربيع من أشهر، تسعة أو لثمانية
أنه مع — السكان من ٪٤٠ نحو الغالب يف — مرعبًا الوفيات معدل كان •
رؤية لدى األدباَر َولَُّوا قد كانوا الذين األشخاص عدد لحرص وسيلة لدينا ليس

االضطرابات. عىل األوىل األَمارات
الخريف يف يبدأ كان الذي فالوباء بصعوبة، الشتاء يف طريقه يشق املرض كان •
كان الذي األمر الشتاء، يف تماًما يخمد كان ما وغالبًا متعثرة بخًطى يسري كان

شك. دون األفراد معاناة يخفف
الطاعون، إبَّان املتبعة األوامر ذون ينفِّ املواطنون كان قدميه، الوباء يوطِّد حاملا •

النتائج. يف طفيًفا فارًقا يُْحِدث كان هذا أن مع
تزيد مسافة تُقطع كانت املثال: سبيل فعىل هائًال، العدوى انتقال معدل كان •
الوباء نوبة يف أسابيع ستة نحو يف كيلومرتًا) ٢٤٠) ميًال والخمسني املائة عن
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عىل ضاربة هوادة، بال زحفها تواصل العدوى وكانت إنجلرتا، غرب شمال يف
فيه. قدميها توطِّد أن يمكن مكان أي يف انتهازي نحو

ربما للغاية، قصريًا واملوت املخيفة األعراض ظهور يتخلل الذي الوقت كان •
املتوسط. يف أيام خمسة

أشد يف الطاعون كان عندما لندن مثل هائل سكني تجمع وسط األحداث نمط كان ماذا
عنفوانه؟
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السابع الفصل

العظيم لندن طاعون

بدأ الذي العظيم»، لندن «طاعون عن نعرف أوروبا، يف الطاعون ابتالءات كل بني من
يومياته يف بيبس صموئيل قدم آخر. طاعون أي عن نعرف مما أكثر ،١٦٦٥ عام
لم الذي ديفو، دانييل اسرتجع العيان. شهود أحد عن لواقعة تاريخيٍّا تسجيًال الشهرية
القصة هذه أن ومع ،١٧٢٢ عام القصة األثناء، تلك يف السادسة سن تجاوز قد يكن
دبليو أن إال مصداقيتها، يف شككوا املؤرخني بعض فإن وممتعة، مثرية قصة شك بال
هذه إن قائًال: ديفو عن دافع العظيم» لندن «طاعون الحاسم الكتاب ألَّف الذي بيل جيه
استخدام لدى ديفو تكبدها التي املعاناة ملدى الفعيل الوصف عن «تعِجز الترصيحات

أمامه.» متاحة كانت التي التاريخية املصادر هذه مثل
املرجو القدر نفس عىل ليست غالبًا أنها (مع تُحفظ األسبوعية الوفيات قوائم كانت
مما الناس)؛ معنويات لتحسني الفعيل واقعها عن ض تُخفَّ كانت األرقام ألن الدقة من
أشد يف الطاعون كان فقد رهيبًا؛ الوفيات عدد كان مفصلة. إحصاءات توفر يعني
خمس انقضاء فقبل األخرية؛ رقصته هذه كانت للمفارقة، لكن، إنجلرتا. يف عنفوانه

األبد. إىل اختفى قد كان سنوات

جاء؟ أين من (1)

الجمارك مفويضإدارة إىل مسبق تحذير َه وُوجِّ ١٦٦٤ عام هولندا يف هائًجا الطاعون كان
ُمْجِديًا؛ التحذير هذا يكن لم لكن بريطانيا. أرض إىل مصابني الجئني دخول عدم لضمان
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بلندن إيكر لونج بشارع بالطاعون اإلصابة إثر عىل فرنسيَّنْي وفاة عن أنباء وردت فقد
العام. نهاية يف

عىل األرض يكسو األسود الجافُّ الصقيع كان فقد قاسيًا؛ ١٦٦٤ عام شتاء كان
الجاف الربد استمر .١٦٦٥ عام مارس حتى ينحرس ولم نوفمرب، منذ دائم شبه نحو
غشاء التهاب حاالت من كبري «عدد عن قيل، كما أسفر، مما الصقيع؛ موجة انكسار بعد
وربيع شتاء «ألعنف نتيجة الصدرية»، والذبحة الرئوي وااللتهاب بالرئة، املحيط الجنبة
يف يكن ولم الزراعية، األرايض بارت األرض. وجه عىل عاش إنسان عنه سمع وصيف
شحنة أربعني إىل قبل من تصل كانت التي القش من شحنات أربع سوى املروج أرض

األقل.» عىل
يف هاريف الطبيب يقول فكما الوباء، تقدم عىل سلبي تأثري البارد الشتاء لهذا كان

:١٧٦٩ عام نُرش الذي املدينة» «مؤرخو كتابه

الجليدي الشتاء فصل املرضخالل انحرس اثنني، أو منزل عىل القتصاره ونظًرا
من عميق ُسبات يف دخل فقد متواصلة؛ أشهر ثالثة قرابة دام الذي القارس
نفس يف أخرى مرة تفىش ثم فرباير، شهر منتصف إىل امليالد عيد وقت
مارست أبريل، شهر حتى استمرت أخرى طويلة هجوع فرتة وبعد األَبَْرِشيَّة،

الكافية. بالقوة الربيع دفء أمدها حني جديد من الخبيث تأثريها العدوى

،١٦٦٥ يونيو مطلع يف إجماًال ضحية ٤٣ أسبوعيٍّا املسجلة الطاعون وفيات عدد بلغ
معرض بإلغاء يونيو من عرش الرابع يف الصادر اإلعالن ذلك هو رسمي إخطار أول وكان
يشء بمقدور يكن لم لكن حكيًما، احرتاًزا هذا كان الطاعون». انتشار «خشية بارنويل

حينذاك. العدوى يردع أن
وأعضاء لندن مدينة عمدة صاغه الذي املرسوم تمرير جرى يونيو شهر نهاية يف

ييل: ما التفصيلية الوثيقة هذه تضمنت وقد املحيل، املجلس

أو سوداء بقع من إما بيته أفراد من فرد أي يشكو إن ما بيت، كل ربِّ عىل
خطري بمرض يُصاب أو الجسم، أجزاء من جزء أي يف تورم من أو بنفسجية
يف الصحة مفتش يخطر أن آخر، معني مرض إىل يشري واضح سبب دوَن

املذكورة. األمارة ظهور من ساعتني غضون
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ديفو: أوضح

كان املفتشني، ووصول باملرض األفراد أحد إصابة بني الزمني الفاصل خالل
كان إذا عائلته، أفراد كل أو هو يغادر أن يف والحرية الفرصة البيت ربِّ لدى
كثريين أن هي الكربى ة الطامَّ أن إال هذا. الكثريون فعل وقد وجهته، يعرف
أولئك منازل إىل املرض حملوا وهكذا أنفسهم، هم إصابتهم بعد ذلك فعلوا
بأنه االعرتاف من بد ال الذي األمر واستقبلوهم، السخاء غاية يف كانوا الذين

الجميل. نُكران وقمة القسوة غاية يف كان

التدابري جميع وكانت ِحذْرها، كامل ويف االستعداد أُْهبَة عىل اللحظة تلك يف لندن كانت
برصامة. تُطبق فعاليتها املثبت الصحية

ُمريع صيف يوميات (2)

ومن كاملعتاد. اليومية مهامه وزاول الطاعون، أثناء املدينة يف بيبس صموئيل مكث
املرعبة: األيام تلك يف الحياة عليه كانت ا عمَّ ملحة عىل نحصل الشهرية يومياته

اليوم، هذا يف حياتي. يف قسوة بي مرت التي األيام أشد يونيو: من السابع
ثالثة أو منزلني لني دروري شارع يف رأيت أرغبها: كنت ما أشياء حدثت
أهلل»، يا رحمتك «نرجو وعبارة أحمر صليب أبوابها عىل ُوضع منازل
تُسعفني ما بقدر — َقطُّ حياتي يف أََر لم إنني حيث هذا؛ رؤية أحزنني

املثيل. هذا من شيئًا — ذاكرتي
العدوى. من الناس ويرتعد مرًضا، تزداد البلدة يونيو: الخامسعرشمن
عربته يقود وجدته عربة سائق بصحبة كنت يونيو: عرشمن السابع
يستطيع ال يكاد وهو العربة من َل وتََرجَّ َحَراك، بال وقف وأخريًا بسالسة،
تقريبًا، كفيًفا صار وقد فجأة، بقوة رضبه الطاعون أن وأخربني الوقوف،
وأنا أخرى عربة إىل واتجهت العربة من ترجلُت وعليه يرى، أن يستطيع ال
عدوى إيلَّ نقل قد يكون أن مني خشية املسكني، الرجل عىل بالحزن أشعر

الطاعون.

127



األسود املوت عودة

يهجرونها، جميعهم البلدة أهل وجدت يونيو: من والعرشون الحادي
الريف]. [إىل الفارِّين باألفراد واملركبات العربات اكتظت

بعيًدا. بيبس، مارجريت والدته بيبس أرسل يونيو: من والعرشون الثاني
باألفراد املكتظة العربة يف مكانها وفقدت الربيد مكتب يف تأخرت لقد

العربة.» من الخلفي الشحن جزء يف تركب ألن مستعدة و«كانت
رشاسة. يزداد الطاعون يونيو: من والعرشون الخامس

حيث هول، وايت قرص طريق إىل االتجاه يونيو: من والعرشون التاسع
للرحيل االستعداد أُْهبَة عىل كانوا الذين واألفراد بالشاحنات الساحة اكتظت
الطاعون. بسبب يوم كل سوءًا البلدة من الطرف هذا يزداد املدينة. من
َوَفيَات إجمايلِّ من أكثر أي ،٢٦٧ من األسبوع هذا يف الوفيات معدل اقرتب

فرًدا. ٩٠ بنحو املنرصم األسبوع
لنقل بعربتني التقيت املنزل إىل متجه وأنا يوليو: من والعرشون الثاني

املارَّة. من تماًما خالية الشوارع كانت ركاب. عربتي وليس البضائع
أعرف كي مورفيلدز كنيسة صوب واتجهت خرجت أغسطس: من الثالثون
ميته جثة أي أرى أن بمقدوري كان إن ما هللا!) يا ذنبي عن (اصفح
الجميع، حال كيف إلهي! يا لكن أرى. أال هللا شاء لكن القرب، إىل محمولة
مكانًا أصبحْت وكيف البائسة البلدة حول تدور املوت شوارع يف واألحاديث

مهجوًرا. كئيبًا
اشرتيتها التي الجديدة البيضاء باروكتي ارتداء أردت سبتمرب: من الثالث
يف انترش قد كان الطاعون ألن ارتدائها؛ عىل أجرؤ لم لكن طويل وقت منذ
موضة تكون أن عساها ماذا تُرى وتعجبت اشرتيتها، عندما ويستمنسرت
رشاء عىل سيجرؤ أحد من ما ألنه الطاعون؛ انتهاء لدى املستعارة الشعر
أفراد جثث من مقصوًصا يكون لئال العدوى؛ من خوًفا مستعار شعر أي

الطاعون. بسبب ماتوا
يف مشتعلة نريانًا رأيت وهناك لندن، صوب اتجهُت سبتمرب: السادسمن

املدينة. عمدة من بأمر بأكملها، املدينة أنحاء كل يف الشوارع
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دفن املسكني باين ناديل أن اليوم ذلك يف سمعت سبتمرب: عرشمن الرابع
التايل اليوم أرسلته عامًال أن وسمعت املوت. ينازع نفسه هو وأنه طفًال،
املالحني أحد وأن الطاعون، بسبب مات هناك الحال أصبح كيف يتَقىصَّ كي
بمجرد َمِرَض يومية بصفة بالقارب يُِقلُّني كان والذي لديَّ يعملون الذين
املياه، يف ِبُطوله الليل أمضيت بعدما املايض، الجمعة يوم صباح بي َرَسا أن
وكاتل المربت القبطانني أن مسامعي إىل تناَهى الطاعون. بسبب مات وقد
يعاني مونتاجيو سيدني السيد وأن السفن، تلك عىل االستيالء لدى ُقتال قد
السيد أن سمعت سكوت. بقاعة كارتريت الليدي بمنزل شديدة ى حمٍّ من
دبليو خادمي َفْقِد خربُ أصابني وأخريًا مريضة. أخرى ابنة لديه لويس
وثمة بالغ، بحزن األسبوع هذا الطاعون جرَّاء أبويهما إدواردز وتوم هيور

الكآبة. لهذه وجيه سبب
حزين مشهد من له يا المبيث. منطقة إىل اتجهُت سبتمرب: من العرشون
قرص أرجاء كل يكسو والعشب النهر، صفحة عىل قوارب أية ترى ال عندما

البؤساء! من إال تماًما خالية والشوارع هول، وايت
خالية الشوارع كانت كم الربج، إىل اتجهت أكتوبر: السادسعرشمن
أنه أخربوني لقد الشوارع. يف القروح تملؤهم مرىضكثريون فقراء وكئيبة،
عىل بقي من هو واحد صيدالني فقط ويستمنسرت، يف واحد طبيب يوجد ال

َحتَْفهم. َلُقوا الجميع الحياة، قيد

مريم القديسة بكنيسة السابق الخادم فينسنت توماس اآلونة تلك يف أيًضا لندن يف مكث
الذي املدينة»، يف املرعب هللا «صوت كتاب خطَّ وقد ميلك، شارع يف الكائنة املجدلية

بوضوح: املشهد جديد من وصف

شديدة ُحب السُّ اآلن أغسطس! شهر يف مرعبة الوفيات عدد يف الزيادة كانت لكم
عىل شوارعنا املوت يطوف اآلن بالغة. بقوة العاتية الرياح بنا وتعصف السواد،
مقيمني يِجد حيثما منزل كل ويقتحم وانتصار، َزْهو يف الباهت جواده صهوة
عزلة ثمة اآلن العاتية. الرياح بسبب يرتجفون الناس كان الوقت، ذلك يف فيه.
راحة يوم [بوصفه سبت يوم وكأنه يوم كل يبدو لندن، شوارع يف موحشة
ترى ال مغلقة، املتاجر اآلن املدينة. يف معتاد هو مما أكثر بَهيْبة يُعامل وعبادة]
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بعض يف ينبت بدأ العشب إن حتى املدينة، يف يجولون األفراد من قليل سوى
جدران بداخل باألخص عميق، سكون تقريبًا األرجاء كل عمَّ وقد األماكن،
نداء صيحات هناك وليست مطقطقة، عربات وال متبخرتة خيول فال املدينة،
يف لندن صيحات صدى يُسمع ال البضائع، من معروضات وال الزبائن، عىل
املوت ينازعون الذين األفراد أَنَّات كانت فإنها أصوات، أي ُوجدت وإن اآلذان.
جاهزة الجثث أن تعلن التي النعي وأجراس األخرية، أنفاسهم يلفظون الذين
فالبعض وسمعنا: رأينا عما توقف دون نتحدث أن يمكننا قبورها، إىل لنقلها
غرفهم، أنحاء يف ويتقافزون فراشهم من ينهضون جنونهم غمرة يف كانوا
يخرجون الثالث والبعض نوافذهم، من ويزمجرون يرصخون اآلخر والبعض

الشوارع. إىل ُعراة ِشبْه

املخيفون والحراس الطاعون ممرضو املوت: أشباح (3)

الهروب استطاع من كل أن السابقة، الطََّواِعني مع الحال هو كما بيبس، يوميات توضح
الشعبية الضواحي يف حاًال األرقِّ الطبقات أفراد بمقدور يَُكْن لم أنه إال لندن، من فرَّ
عملية توقفت غريهم. من أكثر عانوا من هم وكانوا ذلك، فعل التيمز نهر جانبي عىل
سوء أُضيف فقد وعليه األجور، أغلب توقفت ثَمَّ ومن األثرياء، رحيل لدى التوظيف

الشعب. منها عانى التي املحن فوق جوًعا واملوت التغذية
األعمال مبارشة إىل اْضُطرَّ البعض إن حتى للغاية منه ميئوًسا موقفهم كان
املوتى، ودافني والنهار، الليل مدار عىل املغلقة البيوت حراس وظيفة يف املتمثلة الخطرية
إنهم يُقال كان والذين تعيينهم، السلطات تتوىل كانت الذين املخيفني الطاعون وممريض
بالطاعون املصابون األفراد «كان فينسنت: قال ملرضاهم. املبكر املوت يف يُسهمون كانوا
املمرضون فهؤالء غريبًا؛ هذا ليس نفسه.» الطاعون من أكثر الطاعون ممريض يَْخَشْوَن
شخصيات كانوا األحوال معظم ويف التمريض، يف خربة أو مهارات أية لديهم يكن لم
الكفاف؛ بحدِّ تفي ال األجور هذه وكانت أجورهم، تدفع التي هي األَبَْرِشيَّة كانت مريبة.
يف تأتي التي والنهب السلب فرص عىل االعتماد إىل اضطروا َرَمقهم يسدوا فكي ثم ومن

طريقهم.
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رصاحة: أكثر ديفو كان

بأشخاص اْعتَنَْوا وحراس ممرضني عن املرعبة الروايات من كبري عدد يخربنا
بوحشية، فاستغلوهم مصابني، رعاية تولوا مأجورين ممرضني محترضين،
أخرى وسائل إىل باللجوء أجلهم عجلوا أو أنفاسهم، كتموا أو جوَّعوهم، أو
كانت منازل حراسة أجل من معينني كانوا وحراس اغتالوهم. إنهم أي رشيرة،
كان الفراش. طريح كان ربما واحد شخص سوى أفرادها من يَتَبَقَّ لم مغلقة
يف الحال يف ويرمونه الشخص، هذا ويقتلون املنزل يقتحمون الحراس هؤالء

لدفنه. القبور إىل به تذهب التي املوت عربة
تقارير، أفادت حسبما كثرية أماكن يف الحراس مع العنف استُخدم باملثل
شخًصا ٢٠ أو ١٨ األقل عىل ُقتل نهايته حتى الطاعون بداية منذ أنه وأعتقد
االعتداءات بسبب املوتى؛ عداد يف اعتُربوا إنهم حتى بالغة إصابات أصيبوا أو
كانت التي املوبوءة املنازل داخل املحتجزون األفراد بها قام أنه يُعتقد التي
بعد عىل الحراس. فمنعهم الخروج هؤالء حاول حيث الحراسة، وتحت مغلقة
الرجل وحرقوا البارود، باستخدام بحارس فتَكوا املكان نفس من خطوات
أحدهم يجازف ولم مرعبة، يطلقرصخات كان وفيما شنيعة، بطريقة املسكني
عىل قادرين كانوا الذين العائلة أفراد فرَّ إليه، الَغْوث يد ومدِّ منه باالقرتاب
فرُّوا]، [وهكذا واحد طابق ارتفاع عىل تقع التي النوافذ من بأكملهم الرحيل

للعون. طلبًا يستغيثان املرىض من اثنني وراءهم وتركوا

قصصبطولية (4)

وظائفهم يف بجسارة فالبعضظلوا الوباء، انتشار بَْدء لدى والصيادلة األطباء كل يَِفرَّ لم
مرضاه. مع َحتَْفه َلِقَي معظمهم أن النتيجة وكانت استطاعتهم. َقْدر النجدة وقدَّموا
فيلدز، ذا إن جايلز سان كنيسة مستشفى يف مهنته زاول الذي بوجهريست الطبيب روى

خدماته: عن التالية الرواية الطاعون، من نجا والذي

املمارسة مع فإنه حكم، إصدار يف البداية يف للغاية حائًرا كنت أنني مع
عىل معتاًدا أصبحت إذ أكرب؛ مهارة اكتسبت للتفاصيل، الطويلة واملالحظة
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من شك؛ بال أخاف أالَّ هي الخري فعل وسيلة أن إدراكي من وانطالًقا املرض،
الذين املرىض نبض وأقيس يوميٍّا، قرحة أربعني تضميد عادة أتوىل كنت ثم
وأحقن الدم، َفْصد وأمارس دقائق، عرش كل فراشهم يف عرًقا يتصببون كانوا
لهم يحدَث ال كي فراشهم من النهوض عىل وأساعدهم رشجية، بحقن املرىض
يُحترضون.» وهم عديدة مرات وجهي يف «تنفسهم من عانيت لقد اختناق.
أجلس كنت قروح. لديهم الذين أولئك مع وباألخص معهم، وأرشب آكل كنت
من مساحة وجدت وإن ساعة. طيلة معهم وأتحاور فراشهم، وعىل جانبهم إىل
موتهم، طريقة وأرى يموتون، وهم أراهم كي جانبهم إىل أمكث كنت الوقت،
ومحدقو األفواه فاغرو وهم يموتون كانوا ألنهم وأفواههم؛ أعينهم أُغلق وكنت
من رفعهم يف أساعد كنت مماتهم، بعد أمرهم يتوىل من يوجد لم وإذا األعني.

القرب. إىل أرافقهم النهاية ويف النعش، يف ووضعهم الفراش

عىل دائًما كان لقد العدوى. من الرجل هذا نجا كيف هو الرواية هذه يف املذهل اليشء
يَُمْت. لم ذلك ومع الضحايا من غفري عدد مع احتكاك

التالية: املؤثرة القصة أيًضا ديفو روى

إليه انتقلت أنها يُعتقد بعدوى فيها أقطن التي املنطقة يف أرسة ربُّ أُصيب
ليتفقده، العامل ذلك منزل إىل ذهب قد وكان لديه، يعمل مسكني عامل من
إال املسكني، العامل دار بعتبة وهو حتى سات التوجُّ بعض لديه كانت وقد
الشديد املرض وأصاب األمر اتضح التايل اليوم يف لكن السبب، يعرف لم أنه
تعلو غرفة توجد حيث منزله بفناء خارجي مبنًى إىل بحمله أمر ولتَوِّه الرجل،
املوت فراش عىل الرجل رقد اًسا. نَحَّ يعمل الرجل كان إذ نحاسيات، مصنع
من إال جريانه من أيٍّ من الرعاية يَتََلقَّ لم املكان. ذلك يف املِنيَُّة واَفتْه حتى
نُوِّ بالدُّ امه ُخدَّ وال أوالده وال لزوجته يُسمح ولم املنطقة، خارج من ممرضة
وصلواته دعواته إليهم يرسل كان وإنما إليهم، العدوى تنتقل لئال غرفته من
ينقل أن خشية هذا كل بعيدة، مسافة من إليهم تنقلها كانت التي املمرضة مع

املرض. يصيبهم فلن عنه بمعزل داموا ما أنهم يعلم وكان إليهم، العدوى

مسكني مالح عن تحكي التي تلك هي ديفو كتاب يف القلب شغاف تمس قصة أكثر لعل
لقد عنهم. بعيًدا نفسه عزل خالل من الطاعون أصابها التي عائلته يعول أن استطاع
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منا، أي حياة عىل أبقيَت إذا الرحمة لعمق يا … هللا! «يا الَعَوز: من حفظهم أنه هللا حمد
أحكامك؟» من ر أتذمَّ حتى أنا ومن

املوت دليل (5)

ارتفع حيث للطاعون املعتاد النمط الوباء اتبع العقل. يفوق لندن يف الوفيات عدد كان
لينخفض ثم سبتمرب شهر منتصف الذروة إىل ليصل البداية يف هائًال ارتفاًعا الوفيات عدد
إجماًعا هناك أن إال ،٦٨٥٩٥ الَوَفيَات لعدد الرسميُّ اإلجمايلُّ بلغ والشتاء. الخريف إبَّان
أن من يقني عىل بيل جي دبليو كان الحقيقي. الرقم من بكثري أقل الرقم هذا بأن ا عامٍّ
تم أنه أو الطبي» التفتيش «نساء أعني عن َعْمد عن ُحجبوا إما الطاعون َوَفيَات من كثريًا
أكد الضحايا. عدد عن الكامل اإلبالغ عن لالمتناع تخويفهن أو املوظفات هؤالء رشوة

:١٦٦٥ عام أغسطس من الثالثني بتاريخ بيبس يوميات يف املذكور القيد اآلراء هذه

َمْجَريَات عن سؤاله لدى هاديل. يُدعى الذي مستخِدَمنا والتقيت بالخارج كنت
يقول كما ألنه أَبَْرِشيَّتِنا؛ يف بشدة يتفاقم أنه أخربني للطاعون، بالنسبة األمور
ست عن إال رسميٍّا يُْعلن لم أنه رغم األسبوع، هذا َحتَْفهم أشخاص تسعة َلِقَي
أخرى، أماكن يف تحدث أنها أظن تجعلني دنيئة ممارسة من لها ويا حاالت،

الناس. يظن كان مما كثريًا أكرب الطاعون كان وهكذا

إدراج العماد بتجديد واملنادون واليهود الكويكرز جماعات رفضت ذلك، عىل عالوة
يف الجماعات هذه تملصت ثم ومن الكنيسة؛ تقارير يف أعضائها من الطاعون وفيات

:١٦٦٥ أغسطس من والثالثني الحادي يف بيبس كتب القوائم. من األول املقام

الطاعون. بسبب ٦١٠٢ بينهم من شخًصا ٧٤٩٦ األسبوع هذا املدينة يف َ تُُويفِّ
آالف ١٠ من يقرتب األسبوع لهذا الحقيقي الوفيات عدد يكون أن يُخىش لكن
إليهم أحد يلتفت ال الذين الفقراء من معظمهم صادم)، إجمايل (عدد ضحية
أجراس أية بقرع يسمحون ال الذين وغريهم الكويكرز ومن عددهم، كثرة من

أجلهم. من
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اآلتي: ديفو َن َدوَّ

ذلك يف املدينة داخل سيما وال وصفه، يمكن ال مبلًغا بالناس الَحرْيَة بلغت
املوتى لنقل املأجورين شجاعة أن لدرجة النهاية يف َمداه الفزع بلغ الوقت.
من بالعدوى أُصيبوا أنهم مع منهم، كثريون أيًضا مات بل تخذلهم، بدأت
وشك وعىل الجثث يحمل وهو رصيًعا سقط منهم والبعض منها، وتَعاَفْوا قبُل
األفراد ألن بكثري؛ ذلك يفوق املدينة يف الَحرْيَة حجم وكان القرب. يف يلِقيَها أن

اجتازتهم. قد املوت مرارة أن وظنُّوا النجاة، بآمال أنفَسهم َمنَّْوا هناك

الذين عدد من أكرب هذه التفيش نَْوبَة خالل لندن يف َحتَْفهم َلُقوا الذين األفراد عدد أن مع
عدد يف الحادَّة الزيادة ضوء يف ذلك إىل النظر ينبغي فإنه أخرى، تفشٍّ نوبة أية يف ماتوا
لألرقام وفًقا الطاعون َوَفيَات بلغت ثم ومن نسمة؛ ألف ٤٦٠ نحو بلغت التي السكان
السابق الوباء َوَفيَات نسبة من تقرتب التي النسبة تلك السكان، من املائة يف ١٥ الرسمية

املائة. يف ١٣ بلغت التي ١٦٢٥ عام

مبارك عتق املوت: (6)

ُظهور بعد رسيًعا َحتَْفها وَلِقيَْت الحظُّ حالفها قليلة قلة أن إىل الطبية التقارير تشري
واملليئة املمتدة املعتادة املسألة هي النهاية كانت لألغلبية بالنسبة لكن الرب، أمارات
الضحايا معاناة ُمحزن نحو عىل ترسم التي التالية الروايات ديفو روى باألوجاع.

الفقراء:

َغْمرة يف كانوا فالبعض وَسِمْعنا: رأينا ا عمَّ توقف دون نتحدث أن يمكننا
اآلخر والبعض غرفهم، أنحاء يف ويتقافزون ُفُرشهم من ينهضون ُجنونهم
إىل ُعراة شبه يخرجون الثالث والبعض نوافذهم، من ويزمجرون يرصخون
أمًرا كان أنه إال مرضهم، يف غريبة أشياء وفعلوا تحدثوا آخرون الشوارع.
انتابته يبدو ما وعىل ووحيًدا، مريًضا كان شخص عن نسمع أن للغاية محزنًا

فراشه. يف نفسه فأحرق هياج، حالة
يف تضاهي كانت إنها حتى للغاية موجعة تصبح األورام تزول ال عندما
ألَقْوا اآلالم تحمل يستطيعوا لم عندما والبعض التعذيب، وسائل أشد وجعها
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بطرق أنفسهم قتلوا أو أنفسهم، عىل النار أطلقوا أو النوافذ من بأنفسهم
يستطيعوا لم آخرون القبيل. هذا من كثرية محزنة أشياء رأيت وقد أخرى،
الرصخات هذه مثل نسمع وكنا تنقطع، ال بزمجرة عنها سوا فنفَّ آالمهم كبح
أقىص يُذيب هذا يف التفكري كان الشوارع، يف نسري ونحن البائسة العالية
يف بنا تُِلمَّ أن يُتوقع املرعبة الفاجعة نفس أن يف التفكري لدى سيما وال األفئدة

لحظة. أي
العذاب يعاني وكان قميصه مرتديًا فراشه من َهْرَوَل مصاب عن سمعت
لريتدي ومىض حذاءه وارتدى منها، ثالثة لديه كان التي أورامه من والوجع
أرًضا طرحها منه، املعطف وخطفت املمرضة قاومته عندما لكن معطفه،
التيمز نهر إىل متجًها الشارع إىل الساللم عرب وهرول بقدميه وداسها
تستغيث وأخذت وراءه املمرضة ركضت فَحْسُب. القميص يرتدي وهو مبارشة
يلمسه، أن ويخىش الرجل من خائًفا كان ألنه الحارس، أن إال ليوقفه، بالحارس
قميصه عنه ونزع ستيليارد، ُسلَّم إىل ليصل املصاب الرجل أرسع يميض. تركه
أن إىل سبح فقد ماهًرا، سباًحا كان إنه وحيث التيمز؛ مياه يف بنفسه وألقى
ألن هناك أحًدا يَِجْد ولم الرجل رسا فالكون. ُسلَّم حيث إىل اليابسة إىل وصل
رجع أن إىل طويًال وقتًا وأمىض عاريًا، الشوارع يف وركض ليًال، كان الوقت

ستيليارد. ُسلَّم إىل أدراجه عائًدا وسبح أخرى، مرة النهر إىل
يفوق ألم من يعانونه ما ِخَضمِّ يف أو مرضهم، اشتداد لدى األفراد كان
كانوا ولطاملا جنونهم، ويجن ويهيجون عقلهم يطري ألورامهم، نتيجة االحتمال
أنفسهم، عىل النار ويُطلقون النوافذ، من بأنفسهم فيُْلُقوَن أنفسهم: يؤذون
كمًدا، البعض مات أطفالهن. يقتلن كن جنونهن نوبة يف األمهات ذلك. إىل وما
عدوى أي تصيبهم أن دون الجمِّ والذهول الشديد الرعب من اآلخر والبعض
والبعض والبالهة، الَعتَُه أصابهم أْن لدرجة ارتاعوا البعض اإلطالق. عىل
حتى الشديد الخوف أصابهم وآخرون صوابهم، وفقدان يأسهم حد إىل فزعوا
البعض لدى للغاية شديدة األورام هذه كانت والجنون. بالَخَرف أصيبوا إنهم
بآالت يحرقونها فكانوا استئصالها، استطاعت جراحية أدوات من ما أنه لدرجة
الجراحية العمليات أثناء اآلخر والبعض الجنون من كثريون مات وعليه ، كيٍّ
حاجتهم بسبب باإليذاء ألنفسهم البعض تعرض العذاب، هذا خضم يف نفسها.
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رأينا كما عليه يعتمدون أو فراشهم يف لريعاهم العون يد لهم يمد َمْن إىل
النهر نحو يهرولون وكانوا ُعراة، ربما الشوارع إىل ركض البعض سابًقا.
أي يف النهر يف بأنفسهم ويُْلُقوَن طريقهم، الحراس يعرتض لم إذا مبارشة،

منه. يطولونها بقعة

الحفرة من الرعب (7)

للحيلولة جهدهم قصارى يبذلون فكانوا الطاعون؛ ُحَفر من رعبًا يمتلئون «الفقراء كان
إقامة دون ليًال تُدفن كانت الضحايا جثث فإن يبدو ما عىل هناك.» موتاهم دفن دون
أن بيل جي دبليو ذكر وقد الكنيسة، خدام أحد حضور دون أو جنائزية مراسم أي
تُفرغ عندما املوتى عربات من مقربة عىل يكون أن إىل العاثر حظُّه قاده شخص أي
حتى قلب يذيب أن كفيًال كان الذي املوقع ذلك من ُعجالة يف يفر «كان املرعبة شحناتها
ألسنُة — القارئ لخيال تركه األفضل من الذي — املشهد أضاء األفئدة. أقىس أصحاب

الشعالت.» من املنبعثة اللهب
ديفو: لنا يصف

حفرة كانت ألدجيت أبرشيتنا كنيسة بفناء حفروها التي الكبرية الحفرة
بلغ تقديري، حدِّ عىل لرؤيتها. الذهاب يف فضويل مقاومة أستطع ولم هائلة،
التي األوىل وللوهلة قدًما. ١٦ أو ١٥ نحو وعرضها قدًما ٤٠ نحو طولها
حفروا أنهم سمعت لكنني أقدام، تسعة بنحو عمقها قدرت إليها فيها نظرت
أعمق الحفر يستطيعوا لم قدًما. ٢٠ نحو بلغ عمق عىل ذلك بعد منها جزءًا
هذه قبل كبرية ُحَفر عدة حفروا يبدو ما عىل ألنهم املياه؛ بسبب ذلك من
عندما سيما وال أَبَْرِشيَّتنا، يف ينترش املرض بدأ عندما أخرى، أرض يف الحفرة
هذه من حفرة كل يف أْلَقْوا قد كانوا ربما املوتى. نقل عربات استخدام انترش
جميع فيها يدفنون كانوا أكرب ُحَفًرا حفروا ثم جثة، ٦٠ أو ٥٠ نحو الحفر
عددها تراوح والتي أسبوع، مدار عىل العربات بها تأتي كانت التي الجثث
األسبوع يف جثة ٤٠٠ إىل ٢٠٠ بني ما نهايته حتى أغسطس منتصف من
القضاة أوامر عىل ِبناءً ذلك من أكثر الُحفر تعميق يستطيعوا ولم الواحد،
املياه وكانت األرض، سطح من أقدام ٦ عن يقل عمق عىل جثث دفن بعدم

136



العظيم لندن طاعون

يف الجثث من املزيد وضع يستطيعوا فلم قدًما، ١٨ أو ١٧ عمق عىل تظهر
الواحدة. الحفرة

كانوا أنهم أو شورديتش، ضاحية إىل متجهة كانت عربًة سائقون أهمل
فقلبا سريهما الحصانان وواصل الشارع، يف ومات واحد لسائق أودعوها قد
ما عىل أخرى عربة ُوجدت مرعبة. بطريقة هناك، ُملقاة الجثث وتركا العربة
وترك رحل أو السائق مات فقد فينزبريي، بحقول الكبرية الحفرة يف يبدو
وسحبت العربة سقطت الحفرة، من بالقرب الحصانان ركض وملَّا العربة،
مع الحفرة يف ألُقي السائق أن البعض رجح وقد أيًضا. الحصانني معها
يَاط السِّ ألن ذلك بحياته؛ فأودت عليه وقعت التي هي العربة وأن العربة،

الجثث. بني الحفرة يف ُشوهدت

السذج املهاجرون وخدم: صبية (8)

بية الصِّ من أَبَْرِشيَّة كل يف الضحايا أول كان ما كثريًا أنه معرفة لدى شديد ذهول أصابنا
حقيقة يف لكن الضحايا. من األعىل النسبة شكَّلت وفياتهم وأن الخادمات، أو الِحَرِفيِّني
يف السابقة املريعة لألوبئة تحليالتنا ببساطة املجتمع من الفئة هذه َضْعُف أكد األمر،

أيًضا: هذا إىل ديفو أشار و١٦٣٦. و١٦٢٥، ،١٦٠٣ األعوام يف لندن

الذين َخَدمهم طريق عن املواطنني منازل إىل تصل العدوى كانت عامة بصفة
الرضوريات، قضاء أجل من والبعيدة القريبة الشوارع إىل مضطرين أرسلوهم
يسري من وبالرضورة ذلك. وغري والجعة الخبز ورشاء الدواء، أو الطعام كرشاء
مَفرٌّ هناك يكن لم شاكلتها، عىل وما واألسواق املتاجر إىل ليتجه الشوارع يف
ومن إليهم؛ املميت» النََّفس «ينقلون بمصابني بأخرى أو بطريقة يلتقي أن من

لديها. يعملون التي العائالت منازل إىل بدورهم هم ينقلونه ثَمَّ

أن إىل تلميُحه حمل وربما الرَّذَاِذية، العدوى عواقب َغْور َسَربَ ديفو أن الواضح من
خطر لقد الحقيقة. من شيئًا عملهم سياق يف العدوى نرش عن املسئولني كانوا الخدم
ونحن الَخَدم، وباملثل الصبية بني الوفيات عدد زيادة تعليل الصعب من لكن ببالنا، هذا
عرش، السادس القرن نهاية منذ لندن هاجم الطاعون ألن فنظًرا بديًال؛ سيناريو ح نرجِّ
من نوًعا يبدو ما عىل لديها شكَّلت قد كانت طويل لوقت هناك عاشت التي العائالت فإن
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مدار عىل بالفعل ثابت بمعدل تنخفض الوفيات لعدد املئوية النسبة كانت لقد املقاومة.
عرش. السابع القرن

املتوغل َوْحَدُه الطاعون يكن فلم استثنائي؛ نحو عىل صحي غري مكانًا لندن كانت
الفرد عمر ومتوسط كبريًا، الوفيات معدل كان أيًضا. أخرى كثرية أمراض إنما هناك،
ديك أمثال املهاجرون، تدفق العمالة. عىل نَِهٌم طلٌب ثمة كان لذلك ونتيجة منخفًضا؛
تبعد نائية أماكن من وفدوا لقد والنجاح. الثروة لتحقيق سعيًا العاصمة إىل ويتينجتون
٤٠ إىل ألف ٣٢ بني ما وحده ١٦٠٠ عام يف وفد فقد غفرية؛ وبأعداد يورك، عن أحيانًا
خلفها التي الفجوات سنٍّا، األحدث األفراد انتقال سيما وال االنتقال، هذا سدَّ صبي. ألف

الهائل. الوفيات عدد
املقاومة درجات أدنى السذج الصغار املهاجرين هؤالء لدى يكن لم ريب، بال
منهم اآلالف َلِقَي ثم ومن مناعة؛ اكتسبت التي لندن عائالت أظهرتها التي للطاعون
نحو اْلَمِنيَّة وافت عرش، السادس القرن منتصف يف وتحديًدا مبكر وقت يف حتى َحتَْفهم.
من يتمكنوا أن قبل عمالة بعقود واملرتبطني النجارة بحرفة املشتغلني الصبية من ٪١٥

عملهم. مدة إنهاء
عىل للمرض مقاومني كانوا أفراد بضعة عىل أدلة األوىل األسود املوت رضبة يف رأينا
لندن مثل أماكن يف األرجح عىل املقاومة تلك انترشت عام، ٣٠٠ مرور بعد يبدو. ما
ملَّا هذا؟ تفسري ما تُرى لعقود. تقريبًا ينقطع ال طاعون لهجوم خاضعة كانت التي
هذه كانت املكتسبة. للمناعة مجال يوجد يكن لم ضحاياه، بحياة يُوِدي الطاعون كان
ازداد آبائهم. عن ورثوها قد املحظوظني األشخاص هؤالء أن بد وال تأصًال، أكثر املقاومة
هذا عن لنتعلمه الكثري أمامنا يزال ال كان أنه الواضح ومن وغموًضا، تعقيًدا املوقف

املدمر. املرض

الطاعون بعد ما (9)

أخرى مرة الظهور معاوًدا ،١٦٦٥ عام شتاء َطَوال الوباء استمر اللندنيني، حظ لسوء
العودة يف َفرُّوا قد كانوا الذين األفراد بدأ انتهت. قد ذروته كانت وإن التايل، الربيع يف
بمعدل الوفيات وتوالت استمر الطاعون أن بَيَْد أخرى. مرة حياتهم استئناف ومحاولة
باستثناء إضافية. ضحية ٢٠٠٠ وفاة عن أسفر مما التايل؛ العام مدار عىل منخفض
رضب أن فبعد الطاعون؛ نهاية هذه كانت واملتقطعة، العشوائية التفيش نوبات بعض
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قوته، ذروة يف وهو اختفى عام، ٣٠٠ ِطيلة أوروبا أنحاء يف رادع بال واسترشى أطنابه
واضح. سبب دوَن املشهد يف فجأة ظهر مثلما واضح، سبب وبدون فجأة

عدوُّه اختفى هل متسائًال عديدة، لسنوات ترقب حالة يف َظلَّ أوروبا شعب أن بد ال
أمامه الفرصة تسنح حتى مرتقبًا ما، مكان يف إال، ليس تواَرى أنه أم األبد إىل القديم
انتابتهم ما رسعان أنه إال أخرى؟ مرة املشهد يف ظهوره يعيق كان ماذا الظهور. ملعاودة
السابع القرن ثالثينيات يف الجدريِّ من خبيث شكٌل املشهَد تصدر فقد أخرى؛ مخاوف
مع املرعب، السفاح الطاعون دور املرض هذا تقلد حتى طويل وقت يَْمِض ولم عرش،

الطاعون. مرتبة إىل َقطُّ يَِصْل لم أنه
لزمن دام الذي املرعب الطاعون لعهد دقيقة تاريخية صورة عن اللثام أمطنا لقد
لم التي األسئلة من الكثري بَجْعبتنا ظل لكن األدلة، من هائًال ا كمٍّ جمعنا وقد طويل،
عام اختفى وملاذا ١٣٤٧؟ عام املرض جاء بالتحديد أين من بينها، من إجابات. لها نَِجْد

١٦٧٠؟
أننا نُِقرَّ أن بد ال السؤالني، هذين مثل عىل اإلجابة يف البدء من حتى نتمكن أن قبل
كانت ماذا متخصصة، بلغة الغامض. الفتاك املرض لهذا الحقيقيَة الطبيعَة بعُد نفهم ال

املعدي؟ العامل حقيقة
لنربطها باألمراضاملعدية املتعلقة الحديثة العلوم قوة بكامل نستعني أن يمكننا هل

الوسطى؟ القرون سفاح مالمح نرسم ثَمَّ ومن التاريخية؛ بأدلتنا
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واجلراثيم البكترييا عمل آلية

األوىل رضبته منذ أوروبا أرهب الذي الغريب املرض هذا عن به بأس ال قدًرا عرفنا لقد
واضًحا كان لقد .١٦٦٥ عام العظيم لندن طاعون حتى ١٣٤٧ عام األسود املوت خالل
أدركوا قد اآلونة تلك يف عاشوا الذين الناس أن املعارصة الروايات من الشمس وضوح
يؤكد آخر. إىل شخص من وينتقل املبارش باالحتكاك ُمْعِديًا مرًضا كان أنه البداية منذ
لكن صواب. عىل كانوا أنهم يوًما أربعني ُمدته كانت الذي الصحي الَحْجر قاعدة نجاح
أن نحتاج بداية، للغاية؟ مخيف نحو عىل نشًطا كان وملاذا املعدي العامل كان ماذا

والجراثيم. البكترييا أساس عن املزيد نعرف
نسبيٍّا، قريب عهد وحتى التاريخ. فجر منذ املعدية األمراض مع حرب يف اإلنسان إن
واللقاحات، الحيوية املضادات وظهور وراءها الكامنة باألسباب املتزايدة املعرفة ومع
إىل اتُنا وَجدَّ أمهاتنا أشارت لقد بعيد. حد إىل واحد طَرف من معركًة كانت لطاملا
وصحة سالمة عىل آثارها من شديدة مخاوُف انتابتهن وقد ببساطة، «الجراثيم»
سماع عىل نشأن إنهن حيث املخاوف؛ هذه وراء وجيه سبب لديهن وكان أطفالهن،
رأى إذ السابقة؛ العصور يف املعدية األمراض بسبب الهائلة األطفال وفيات عن روايات
الكساح شهدن وقد ،١٩١٨ عام اإلنفلونزا لجائحة املدمر التأثري مبارشة بأعينهن البعض
.١٩٥٤ عام سالك لقاح اخرتاع قبل األطفال شلل ملرض نتيجة املتكررة والوفيات املريع
والجدري، والحصبة، الديكي، والسعال الدفترييا، ومتنوعة: كثرية الطفولة مخاطر كانت
الجنبة غشاء والتهاب الرئوي، وااللتهاب الشعبي، وااللتهاب الربد، ونزالت واإلنفلونزا،
والقوباء، والسالق، األسطوانية، والديدان سكروت، وتعفن املعدة، والتهاب بالرئة، املحيط
عند األخميص والثُّْؤلول الريايض بسعفة املصاب املرء لها يتعرض التي املهانة أيًضا بل
التي األيام يف هذا كل من عانينا دنكان، عائلة عائلتي، يف السباحة. لحمامات زيارته
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حمى تجنب جاهدين حاولنا أننا مع والتطعيمات، الحيوية املضادات ظهور سبقت
السحايا والتهاب األطفال، وشلل السل، من يعانون أشخاًصا حولنا رأينا وقد الخنادق.

الحاالت. بعض يف منها ويموتون الدماغية،
كان الجدريَّ أن مع األمراض، هذه من الكثري األوائل أجدادنا شهد شك، دون
مستوى عىل تطعيم حملة وعقب قرون. مدار عىل لألطفال بالنسبة األول الفتاك املرض
ُحفظت التي منه العينات بعض خال فيما بنجاح، املرض هذا ُمِحَي ،١٩٧٧ عام العالم
املرضان هما والطاعون الجدريَّ أن املستغرب من ليس لكن العلمية، األبحاث أجل من

إرهابي. هجوم يف استُخدما ما إذا الفزع ونرش الخوف إثارة يف تأثريًا األكثر
تسعينيات أوائل فمنذ املعرفة؛ حق الكاتبني نحن نعرفه مرض هو الجدريُّ
نعمل لكننا الفعيل، الفريوس مع نتعامل وال دقيقة، دراسة ندرسه ونحن العرشين القرن
وسجالت لندن، وفيات قوائم يف املوجودة بالبيانات نستعني حيث مكاتبنا يف آمنة بطريقة
الرائعة املصادر هذه أمدتنا لقد الصحة. وزارة وسجالت باألبرشيات، الخاصة الدفن
يف مسجلة تفشٍّ نوبة أقدم من بدءًا املرض من َحتَْفهم َلُقوا الذين أولئك عن بمعلومات
يف نجحنا لطاملا .١٨٧٠ عام أوروبا اجتاح كبري وباء آخر حتى عرش السادس القرن
العوامل وأوضحنا والحرضية، الريفية املناطق يف املختلفة التفيش نوبات عرض تبسيط
العلمية، الدوريات من عدد يف أبحاثنا نرشنا لقد األوبئة. إثارة يف كبريًا دوًرا لعبت التي
يف املتحدة الواليات عىل اإلرهابية الهجمات أعقاب يف ألنه ذلك ِصيتنا؛ ذاع أنه بد وال
ووجدنا خرباتنا، عىل كبري بإقبال نَُفاَجأ بنا إذ ،٢٠٠١ عام سبتمرب من عرش الحادي

للفريوس. اإلرهابيني إلطالق املحتملة النتائج تحليل محاوالت يف نساعد أنفسنا
يؤدي وال املعدية، األمراض مع التعايش اليوم اإلنسان تعلم بأخرى، أو ما بطريقة
التغذية سوء من يعانون الذين األطفال بني إال كبرية وفيات إىل والحصبة الديكي السعال
األخرى املعدية األمراض هي االستوائية املنطقة يف خطورة واألكثر النامية. البلدان يف
الخطرية األسباب من تَُعدُّ التي والكولريا، والبلهارسيا، النَّْوم، ومرض املالريا، مثل املميتة
يواصل واإليدز. البرشي املناعة نقص فريوس جائحة عن يعرف والجميع حاليٍّا. للوفاة
لكن بجدارة، املعارك بعض ونكسب النمو املعدية األمراض يقاوم الذي أسلحتنا مستودع

شك. بال مستمرة الحرب
البرشي الجسد يُصاب عندما الدائر الرصاع لوصف مماثل تشبيه استخدام يمكن
واحدة خاصية يف جميعها تشرتك طفيليات هي املعدية العوامل أو الجراثيم بالعدوى.
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واملأكل املأوى يجدون حيث فيها؛ يعيشون التي املالئمة البيئة هو اإلنسان أن يف تتمثل
فالطفيل والعائل: املعدي العامل بني رصاع هي عدوى كل بغزارة. التكاثر ويمكنهم
حربيٍّا دفاًعا يشبه ما للعائل املناعي الجهاز يشن فيما والتكاثر، البقاء أجل من يكافح

منه. والتخلص وتدمريه امليكروب عىل للعثور مصمًما
عليها يتعني أنه وهو أال املعدية، للعوامل للغاية كربى أهمية ذو آخر عامل ثمة
املعدية؛ األمراض كافة نجاة اسرتاتيجية يف جوهري أمر فهذا آخر؛ إىل إنسان من االنتقال
للمرض انتقال يحدث قد يموت. أو العدوى من العائل يتخلص سوف املطاف آخر يف ألنه
عىل أو ،( والجدريِّ الحصبة مع الحال هو (كما آخر إىل شخص من مبارش نحو عىل
التي البعوضة مع الحال هو (كما وسيًطا حيوانًا األمر يتضمن حيث مبارش، غري نحو
تنقل أن يمكنها التي الجراثيم تلك التطور يحابي السنني آالف مدار وعىل املالريا). تنقل

أخرى. إىل ضحية من بنجاح العدوى

األوبئة دراسة (1)

الدراسة هو املعتاد تطبيقه عىل األمثلة وأحد الطب، فروع من مهم فرع األوبئة علم
األفراد يرضب أن املحتمل اإلنفلونزا فريوس ساللة لتحديد تجري التي السنوية العاملية
اللقاح من كافية كميات إتاحة يمكن حتى عليها التعرف يتم إن فما التايل؛ الشتاء إبَّان
سارس، أو إيبوال، أو النزفية، السا حمى مثل جديد مرض يظهر عندما واليوم املناسب.
العامل طبيعة لتحديد املتاحة التقنيات من مجموعة األوبئة علماء لدى يكون اإليدز، أو
وأنسجة دم عينات وفحص للضحايا، الفوري الفحص التقنيات هذه ضمن من املعدي.
درجة وتقدير وخواصه، املرض مسار وتحديد العدوى، خطوط أثر واقتفاء أخرى،
صورة تكوين يمكن املصادر هذه كل من وبالتدريج العدوى. نقل عىل وقدرته خطورته
األحياء وعلم النماذج، وبناء الرياضية اإلحصاءات من مستمدة بتقنيات للمرضوتكملتها
إيه. إن الدي تسلسل تحديد فيها بما الجزيئية، األحياء وعلم األمصال، وعلم الدقيقة،

مع التعامل عند سيما وال بكثري، أصعب مهمة يجابهون األوبئة علم مؤرخي أن عىل
قليلة الحاسمة األدلة ألن ذلك الوسطى؛ العصور يف سائدة كانت ُمعدية أمراض أوبئة
صمدت والتي موثوقيتها، مدى يُعرف لم التي الروايات بعض خال فيما غالبًا، للغاية
والفتاك املحري اإلنجليزي التعرق» «مرض وهو أال نموذجي مثال ثمة الزمن. مرور رغم
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الفصل يف باستفاضة (سنتناوله عرش والسادس عرش الخامس القرنني يف انترش الذي
مختلق هو عما به موثوق هو ما تمييز الصعب من أنه ذلك إىل أضف عرش). الثامن
من بالرغم أنه، عىل الزمن. ذلك يف السائدة األفكار مع يتوافق بما املتخللة القرون يف
محاولة أي إن بصماته. يرتك مرض كل أن حقيقة عىل االعتماد يمكننا املشكالت، تلك
لبيولوجية عملية بدراسة تبدأ أن بد ال الطاعون عن املسئول املعدي العامل لفهم جادة

اكتشافها. من نتمكن ما بقدر وخواصه، الطاعون

البصمات قراءة (2)

مرض كل أن وهي أال مهمة، واحدة حقيقة نذكر أن بد ال بحثنا، يف أكثر نتعمق أن قبل
العدوى». انتقال و«فرتة املرض»، حضانة «فرتة مهمتني: ثابتتني بحقيقتني يتميز ُمْعٍد
أثناء تتكاثر أعراضه. أوىل باملرضوظهور اإلصابة تتخلل التي الفرتة هي الحضانة فرتة
بوجودها الضحية تدري أن دون ضحيتها، داخل برسعة الغازية الجرثومة الفرتة تلك
إىل العدوى خاللها الفرد ينقل أن يمكن التي الفرتة هي العدوى انتقال فرتة عموًما.

آخرين.
الحصبة (مثل مبارشة ينتقل بسيط مرض أحداث تسلسل أدناه املخطط يف يظهر

.( الجدريِّ أو
الضحية تصبح أن إىل بغزارة الجراثيم خاللها تتكاثر ُكُمون فرتُة اإلصابَة يعقب
وهي األعراض، لظهور يكفي ما منها يتوافر أن إىل التكاثر يف الجراثيم تستمر ُمعدية.
فرتة ثَمَّ من املرض. من ويعاني أُصيب أنه الشخص عندها يدرك التي اللحظة تلك
نمو معدل عىل األول املقام يف تعتمد ألنها معٍد؛ مرض لكل مميزة صفة هي الحضانة

الغازية. الجراثيم
يكون سوف املصاب فإن حضانته، فرتة من أقرص املرض ُكُمون فرتة كانت إذا
تلك يدري. أن دون آخرين إىل املرض ينقل فقد وعليه األعراض، ظهور قبل ُمعديًا
ال أو تظل ربما آخر. عائل إىل العدوى نقل املعدي للعامل تتيح للغاية الة فعَّ طريقة
انتقال احتماالت وتصبح املرض، حسب عىل األعراض، ظهور بعد معدية الضحية تظل

الحدوث. ممكنة العدوى ظلت وإن أقل العدوى
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لحظة
اإلصابة

فرتة الحضانة

ظهور األعراض

التعايف
أو

ا0وت

فرتة انتقال العدوىفرتة الكمون

التي الفرتة إىل يُشار آخر. إىل شخص من بسيط ملرض املبارش االنتقال أثناء األحداث تسلسل
الضحية تكون ال الُكُمون فرتة إبَّان الحضانة. بفرتة األعراض وظهور باملرض اإلصابة تتخلل

ُمعدية.

العدوى تستمر ولكي اإلنسان، جسد يف تطوره املرضمراحل يُكمل املطاف نهاية يف
مرحلة إىل املصاب ينتقل ما لحظة يف األقل. عىل آخر شخًصا أصابت قد تكون أن بد ال
بعدها من العدوى نقل ويصبح األعراض تختفي أن قبل غالبًا ذلك ويحدث الالعدوى،

مستحيًال.
باألخرى إحداهما وعالقة والعدوى الكمون وفرتات للحضانة الزمنية فاملدد وهكذا

أدناه: الجدول يف موضحة وهي معٍد، مرض كل يف مختلفة

قبل معٍد املريض هل
األعراض؟ ظهور

العدوى انتقال فرتة
(أيام)

الكمون فرتة
(أيام)

حضانة فرتة
(أيام) املرض

املرض

نعم ٦-٧ ٦–٩ ٨–١٣ الحصبة
نعم ٤–٨ ١٢–١٨ ١٢–٢٦ النكاف
ال ٧–١٠ ٢١–٢٣ ٦–١٠ الديكي السعال
نعم ١١-١٢ ٧–١٤ ١٤–٢١ الحصبة

األملانية
ال ٢–٥ ١٤–٢١ ٢–٥ الدفترييا
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قبل معٍد املريض هل
األعراض؟ ظهور

العدوى انتقال فرتة
(أيام)

الكمون فرتة
(أيام)

حضانة فرتة
(أيام) املرض

املرض

نعم ١٠-١١ ٨–١٢ ١٣–١٧ املائي الجديري
نعم ١٤–٢٠ ١–٣ ٧–١٢ األطفال شلل
أحيانًا ٢-٣ ١–٣ ١–٣ اإلنفلونزا
نعم ٦ نحو ٨–١١ ١٠–١٥ الجدري

يمكن زمنية مدة أقىص ألنها املتغرية املعالم هذه يف ما أهم هي العدوى انتقال مدة
برد بنزلة إصابتنا لدى تساءلنا جميعنا آخر. إىل شخص من خاللها املرض ينتقل أن
يكشف للعدوى. ناقلني خاللها نظل التي املدة عن أنفسنا، عىل باألىس وشعورنا شديدة
هذا؛ يومنا حتى افرتضنا مما تعقيًدا أكثر املعدية األمراض عمل آلية قصة أن الجدول
لالهتمام مثري مثال اإلنفلونزا األمراض. بني كبريًا اختالًفا العدوى مدة طول يختلف إذ
إىل خاللها املرض ينتقل أن يمكن أقىص كحد فقط أيام ثالثة فهناك خاص؛ بشكل
يغادر أن عىل يقوى فال االعتالل شديد الضحية يكون الفرتة، هذه من ولجزء اآلخرين،
كان التي األيام يف بعيدة مسافات عرب لينترش اإلنفلونزا وباء كان ما ثم من الفراش.
اليوم املوقف يختلف األقدام. عىل سريًا االنتقال عىل األشخاص معظم سفر فيها يقترص

الجوي. السفر توفر مع ا تامٍّ اختالًفا
األملانية، والحصبة الحصبة، مثل — الشائعة الطفولة أمراض من العديد يف
تصبح ثم ومن الحضانة؛ فرتة من أقرص الكمون فرتة تكون — املائي والجديري
عليها؛ التغلب يصعب باألخص األمراض هذه األعراض. ظهور قبل معدية الضحية
املدرسة، يف كثريين آخرين أطفال إىل العدوى ينقل أن يمكنه معاًىف يبدو الذي فالطفل

النفع. محدود األعراض ظهور بعد الصحي الَحْجر يف والَعزل
قصرية الديكي والسعال الدفترييا من كل حضانة فرتة فإن ذلك، من النقيض وعىل
إال معدية الضحية تصري ال لكن اإلصابة، من قصري وقت بعد تظهر فاألعراض للغاية؛
يمكن التي األمراض هذه عىل التغلب يسهل أنه املفرتض من آخرين. أسبوعني مرور بعد
املريض. يُعزل وعندئذ مبكر، وقت يف تشخيصها يتم أن رشيطة الوفاة، إىل تؤدي أن
طفل وهو — كان عندما دنكان، كريس الكتاب، هذا مؤلفي أحد حياة أنقذ هذا لعل
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واحتُجزا كولني، األصغر وأخوه هو إعياء حالة يف — الثانية العاملية الحرب إبَّان صغري
طبيب وكان الحْلق، يف حادٍّ التهاب من يعاني كولني كان الغرفة. نفس يف الفراش يف
بالنسبة الكريهة التجارب أكثر إحدى وهي بمطهر، حْلقه ليدهن يوم كل يأتي العائلة
الطبيب أدرك باملرة) ُمْجٍد غري كان (الذي العالج من أيام بضعة بعد أخريًا صغري. لصبي
أذهل الذي األمر العزل. مستشفى يف احتُجز ما وُرسعان بالدفترييا، مصاب كولني أن
الذي الوقت يف كولني مع احتكاك عىل كان أنه مع بالدفترييا يَُصْب لم كريس أن العائلة
الطبيب، إليه توصل الذي املبكر التشخيص فبفضل املرض؛ أعراض عليه تظهر كانت

آخر. شخص أي إىل املرض كولني ينقل لم ُمْعِديًا، يصري أن قبل كولني عزل الذي
مما طويلة؛ حضانة فرتة ذي مرض عىل مثال هو البرشية املناعة نقص فريوس
أسابيع إىل أيام من ترتاوح ملدة الُكُمون فرتة تستمر عليه. التغلب الصعب من يجعل
سنوات. ١٠ نحو تبلغ أعراض، أية ظهور قبل املرض، حضانة فرتة أن حني يف تقريبًا،
تكون عندما ا جدٍّ الطويلة الزمنية املدة هذه إىل نجاحه من كبري جانب إرجاع يمكن
كروتزفيلد ملرض الجديدة الصورة هو للذهول إثارة األكثر واملرض معدية. الضحية
شخص ١٠٠ بحياة أودى الذي البرشي)، البقر» «جنون مرض باسم (املعروف جاكوب

عاًما. ٤٠ عن املرض هذا حضانة فرتة تزيد إذ — ١٩٩٦ عام منذ
وهما له، املميزتان والعدوى الكمون فرتتا له مرض كل أن تقدم مما يتبني
بالنسبة املتغريات هذه تحديد املمكن من هل الوباء. إبَّان األحداث مسار تحددان اللتان
فإننا بَْدء، ذي بادئ منها؟ لالستفادة اآلن قليلة معلومات توافر مع حتى للطاعون،
واألساس مبارشة، العدوى تنقل التي األمراض سلوك حول املعلومات من املزيد إىل نحتاج

انتشارها. وأسباب لها، العلمي

ينترشمرضما؟ كيف (3)

هذه طالبه علَّم أنه ُمَحنَّك صديق أخربنا القدر. بنفس معدية األمراض جميع ليست
تنتقل فسوف ، بالجدريِّ مصاب وأنت حفلة إىل ذهبت إذا بسيط: بمثل األساسية الحقيقة
فإن بالحصبة، مصاب وأنت ذهبت إذا أنه عىل معك، يرقصون الذين األفراد إىل العدوى

بالعدوى. يُصاب سوف بالقاعة من جميع
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يتمثل النافعة املقاييس أحد العدوى؟ قياس بمقدورك هل سؤال: إىل هذا يقودنا
يمكن املرض. فرتة إبَّان إليهم العدوى املصاب ينقل الذين األشخاص عدد متوسط يف
التي الكثرية الطََّواِعني من طاعون إبَّان لندن إىل سافر رجًال تخيَّل بقصة: هذا توضيح
بتمهل عاد أعماله، أنهى بعدما بالطاعون، وأُصيب عرش السابع القرن يف ُمسترشية كانت
دون معه العدوى جالبًا كيلومرت)، ٣٠٠) ميًال ١٨٥ تبعد التي رأسه، مسقط القرية إىل
يزال ال املرض ألن الصحة بوافر يتمتع أنه ظاهريٍّا بدا منزله، إىل وصوله لدى يدري. أن
عليه يُطلق الصغري، املجتمع إىل أوًال وصل الذي املصاب ألنه نظًرا حضانته. فرتة يف

التايل: املخطط يف قصته وتظهر «األوىل» الحالة

(٢) (١)(٣)(٤)

(١) الحالة األوىل

حاالت ا-رحلة الثانية

حاالت ا-رحلة الثالثة

(الحاالت أشخاص أربعة إىل العدوى ونقل قريته إىل الطاعون جلب الذي األوىل، الحالة الرجل، قصة
.((٤) ،(٣) ،(٢) ،(١) الثانوية

املرحلة حاالت عليهم (يُطلق مبارشة إصابة آخرين أشخاص أربعة أصاب أنه َهْب
من ثالثة إىل املرض بدورها تنقل التي (١) زوجته إىل أوًال العدوى ينقل فهو الثانية).
يف والدهم إصابة عىل أسبوًعا ١١ مرور بعد َحتَْفه األطفال هؤالء آِخر يَْلَقى أطفالهم.

لندن.
ينقل وال الصغري كوخه يف بمفرده يموت الذي ،(٢) عامله إىل العدوى ينقل ثانيًا:

آخر. شخص أي إىل العدوى
تأتي عندما قريبًا كوًخا تقطن التي (٣) العائلة ابنة إىل العدوى الرجل ينقل ثم

اآلخرين. عائلتها أفراد إىل املرض الفتاة تحمل لذلك ونتيجة أطفاله؛ مع للعب
بعدها بالعدوى. يُصاب الذي ،(٤) قديم صديق مع الحانة إىل يذهب النهاية، يف
كانوا ممن آخرين كثريين إىل املرض ينقل حيث قريب معرض إىل (٤) يذهب بأسبوعني

العدوى. انتقال يف األويل السبب هو بالتأكيد هناك. واللعب باللهو يستمتعون
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وينقل مجتمعه، خارج رحلته من األوىل الحالة صاحب الرجل يعود القصة هذه يف
حاالت من واحد شخص للعدوى. مسارات أربعة تبدأ وهكذا أشخاص، أربعة إىل العدوى
يختفي ثم من آخر؛ شخص أي إىل العدوى ينقل ال ((٢) (العامل الثانية املرحلة عدوى
والطفلة (١) (الزوجة الثانية املرحلة عدوى حاالت من شخصان يصيب العدوى. مسار
يف آخرين أشخاص إىل بعد فيما بدورهم العدوى ينقلون قد الذين عائلتيهما، أفراد ((٣)
(٤) الرجل يذهب فشيئًا. شيئًا زخًما الوباء يجمع اآلن بهم. احتكاك عىل يكونون القرية
الطاعون وينقل هناك بالحشد ويختلط َعْدواه، فرتة إبَّان الصيف أواخر يف املعرض إىل

أشخاص. سبعة إىل
حاالت عليهم (يُطلق شخًصا ١٢ إىل العدوى األربعة الثانية املرحلة حاالت ينقل
العدوى تنقل الثانية املرحلة حاالت من حالة فكل ثَمَّ وِمْن بينهم؛ فيما الثالثة) املرحلة

املتوسط. يف آخرين أشخاص ثالثة إىل
املمكن من التدقيق، من بمزيد األوبئة أحد يف العدوى مسارات جميع تتبع خالل من
الذين األفراد عدد متوسط إجمايلِّ ضوء يف الطاعون لعدوى عام مقياس إىل الوصول

إليهم. العدوى املصاب ينقل
املرض. نقل معدالت يف كبري تنوع وجود البرشي السلوك يضمن سوف بالطبع
حني يف أحد، إىل العدوى ينقل لن منزله يف وحيًدا املحبوس الشخص املثال، سبيل عىل
القداس. أثناء أشخاص ثالثة إىل العدوى ينقل قد الكنيسة إىل يذهب الذي الرجل أن
أشخاص أربعة إىل املرض ينقل قد األصدقاء مع الحانة يف أمسية يقيض الذي والرجل
الناس بجموع ويحتك السوق إىل يذهب الذي الرجل أن حني يف واحدة، زيارة يف آخرين

أشخاص. عرشة إىل العدوى ينقل قد معارفه، مع الحديث أطراف ويتجاذب
أن يمكن العدوى مسارات عرب العدوى نقل معدالت أن كيف القصة هذه توضح
بداخل الطاعون نرش نسبيٍّا السهل من كان أنه علمناه مما يتضح كبريًا. تنوًعا تتنوع
كان املرض أن ذلك إىل أضف أخرى. عائلة إىل نقله صعوبة األكثر لكن الواحدة، العائلة
السلطات تعلمت رأينا وكما األفراد. فيها يحتشد التي األماكن يف أكرب بسهولة ينترش
تلغي كانت إذ عرش؛ السادس القرن بحلول الصعبة الحياتية الحقيقة هذه إنجلرتا يف

طاعون. وباء لوجود أمارة أول مع الكبرية السنوية املعارض
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الوباء مالمح (4)

«معدل املصابني أحد من املرض عدوى إليهم تنتقل الذين األفراد عدد متوسط عىل يُطلق
تتبع خالل من املرض عن املعلومات من به بأس ال قدر معرفة يمكن العدوى». انتقال

آنًفا: وصفناها التي العدوى لنقل الفعلية املسارات

لإلصابة، عرضة آخر واحد شخص إىل املتوسط» «يف املرَض مصاب كلُّ نََقَل إذا •
هذه مثل يف تقريبًا. املعدل بنفس ببطء االنتقال يف املرض يستمر فسوف

مستوطٌن. وباءٌ املرض عىل يُقال الظروف
فسوف واحد، شخص من أكثر إىل املتوسط» «يف املرض مصاب كل نقل إذا •
أكرب االنفجار معدل كان أكرب، العدوى انتقال معدل كان وكلما الوباء، ينفجر

وأرسع.
آخر واحد شخص من أقل إىل املتوسط» «يف املرض مصاب كل نقل إذا أنه، إال •
املجمل)، يف فقط شخصني إىل العدوى مصابني أربعة نقل إذا املثال، سبيل (عىل
معدل يقل عندما األوبئة أحد يف التحول نقطة تحدث الوباء. سيختفي فقطًعا

واحد. شخص عن العدوى انتقال

مًعا. املعدية لألمراض األوبئة بنظرية الخاصة التفاصيل هذه كل نجمع أن اآلن يمكننا
تاين، آبون نيوكاسل مدينة يف الطاعون لوباء الزمني املسار التايل املخطط يف نوضح

.١٦٣٦ عام صيف يف بإنجلرتا
٤٠٠٠ عن األرواح يف الخسائر إجمايلُّ يزيد إذ الحال؛ يف الوفيات جسامة تذهلنا
من يتضح أسبوعيٍّا. شخًصا ٣٥٠ الوباء ذروة يف بلغ قد الوفيات عدد ألن نظًرا شخص؛
فرتة وهي أشهر، التسعة عىل تزيد ملدة الوباء هذا من عانى املجتمع أن أيًضا املخطط

معٍد. مرض تفيش لنوبة بالنسبة للغاية طويلة زمنية
تصاعد مرحلة أوًال: مراحل؛ ثالث إىل نيوكاسل يف الوباء هذا نقسم أن يمكننا
متزايًدا زخًما تجمع ثم تدريجيٍّا الوفيات ترتفع الزحف. يف الوباء يبدأ عندما مبدئية
إبَّان آخر واحد شخص من أكثر إىل املرض ينقل مصاب كل أن الواضح من باستمرار.

املرحلة. هذه
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مايو من عرش الرابع يف الوباء بدء بعد تاين آبون نيوكاسل يف األسبوعية الطاعون وفيات
السادس األسبوع يف ذروته إىل ليصل ا حادٍّ ارتفاًعا الوفيات معدل يرتفع ما عادة .١٦٣٦

ويزول. بعدها الوباء ليتهاوى أسابيع ٦ تدوم استقرار مرحلة عند يستوي أن قبل عرش

معدل يظل عندما الوباء، ذروة يف أسابيع ستة لنحو تدوم استقرار مرحلة ثانيٍّا:
يف املرض مصاب كل ينقل سوف النقطة هذه عند تقريبًا. ثابتًا األسبوعي الوفيات
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يصل األسبوعي األرواح يف الخسائر معدل أن مع فقط. آخر واحد شخص إىل املتوسط
يف النهاية تلوح األمر، حقيقة يف نيوكاسل. سكان لدى قاتمة الدنيا وتبدو ذروته، إىل

اآلفاق.
معدل متوسط بثبات يرتاجع الوباء. فيها يندثر التي االنحسار مرحلة وأخريًا،
العدوى املصاب الفرد ينقل األخرية املرحلة هذه وطوال املرحلة، تلك يف العدوى انتقال

آخر. واحد شخص من أقل إىل املتوسط يف
أن إال املعدية، األوبئة جميع عىل جرس شكل يأخذ الذي املنحنى هذا ينطبق
إبان التصاعد معدل يف سيما وال تفاصيلها، حيث من كبريًا اختالًفا تختلف األمراض

هذا؟ سبب ما الوباء. ومدة األوىل املرحلة
الذين األفراد جميع فإن تظهر، حالة أول بسبب ما، مجتمع إىل طاعوٌن يصل عندما
سهًال العدوى انتقال يكون الطاعون. لغزو جاهزين يكونون لإلصابة قابلية لديهم
أربعة إىل املتوسط يف املرض ينقل مصاب كل كان إذا املثال: سبيل فعىل البداية، يف نسبيٍّا
١٦ إىل ٤ من رسيًعا يتصاعد سوف متتالية موجة كل يف الضحايا عدد فإن أشخاص،
بداية هي هذه الدوام. عىل متزايد بمعدل الوباء ينفجر وهكذا وهكذا. ،٢٥٦ إىل ٦٤ إىل

الوباء. من األوىل املرحلة
باستمرار يتزايد الوفيات عدد ألن نظًرا نهاية؛ ال ما إىل يستمر أن يمكن ال هذا لكن
من مفر فال وعليه جدد. ضحايا عىل العثور يف متزايدة صعوبة املعدي العامل ويواجه
ينقل عندما استقرار مرحلة إىل الوباء ويصل الهبوط، يف العدوى انتقال معدل يبدأ أن
املصاب املجتمع أن مع فحسب. آخر واحد شخص إىل العدوى املتوسط» «يف مصاب كل
النهاية. بداية فهذه زال، الخطر أن يدرك سوف األوبئة عاِلم فإن ذلك، عكس يفكر سوف
حتًما العدوى انتقال معدل ألن نظًرا للغاية قصرية االستقرار فرتة تكون ربما
الفرتة إبَّان االنزواء يف الوباء يبدأ حتى الواحد عن يقل أن يلبث وال الهبوط، يف سيستمر
طويلة حضانة فرتة وجود مع إنه حيث الوقت بعض اإلنهاء عملية تستغرق قد النهائية.

باقني. عشوائيني ضحايا الستهداف الوقت من متسع االنتهازية العدوى لدى يكون
يف املجتمع أرسع فإذا األوبئة، أحد مسار يغري أن البرشي للسلوك يمكن ريب بال
وإذا بهم، احتكاك عىل هم ومن األوائل الضحايا عازًال الصحي، الحجر تدابري اتخاذ
انتقال معدل هذا يقلل فسوف منازلهم، داخل آمنة أجواء يف أنفَسهم األفراد بعُض حبس

كبرية. بدرجة املرض
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النوع هو أعاله، املثال يف املوضح ذلك مثل الطاعون، لوباء الزمني املسار يعدُّ
املخططات هذه تشبه األوبئة. علم مؤرخ إليه يستند أن يمكن التي األدلة من املفضل

سنة. ٤٠٠ منذ مجرم تركها التي اإلصبع بصمات

الجرس منحنى تفسري (5)

خاصني عاملني خالل من يتحدد الوباء يصف الذي الدقيق الجرس منحنى شكل أن رأينا
َعْدَوينَْيِ أي بني الفاصل الوقت تحدد التي الحضانة فرتة طول أولهما: للمرض. ومميزين
الوباء تطور بُطَؤ الحضانة، فرتة طالت فكلما العدوى، انتقال مسارات أحد يف متتاليتني
ينقل الذين األفراد عدد متوسط ضوء املرضيف عدوى حجم ثانيهما: أطول. لوقت ودام
كبريًا. العدوى حجم يكون عندما أرسع نحو عىل يتطور فاملرض إليهم، املرض املصاب
أن املمكن فمن للمخطط، الجريس الشكل يحددان اللذين العامَلنْيِ نفهم أننا بما
ما كل األوبئة. أحد يمثل كمبيوتر برنامج نطور ذلك وبعد تصفه، معادلة نصوغ
بدء عند العدوى انتقال ومعدل الحضانة، فرتة مثل: املتغريات، إدخال هو فعله علينا
املتوقع الزمني للمسار مخطًطا الحاسوبي الربنامج ينتج وسوف السكان، وحجم الوباء،

للمرض.
وباءين يصف حاسوبي نموذج عىل نظرة إلقاء خالل من النقطة هذه توضيح يمكن
التي القصرية الحضانة فرتة (ذات اإلنفلونزا تماًما: مختلفني ملرضني املجتمع نفس يف
نفس أن يُفرتض بكثري). أطول حضانة فرتة (ذو افرتايض وطاعون أيام) لثالثة تدوم

الوباءين. كال يف واحد املبدئي العدوى نقل معدل
شديدة برسعة ذروته إىل اإلنفلونزا وباء يصل املنحنيني: بني هائل اختالف ثمة
شديد ببطء قواه يستجمع الطاعون وباء أن حني يف أسبوعني، نحو غضون يف وينتهي

أشهر. ثمانية لنحو األفراد بني ويستمر
أن ووجدنا الحضانة، فرتة طول تغيري مع عديدة، مرات الحاسوبي الربنامج لنا َشغَّ
تكون املتأخر اإلدراك هذا من باالستفادة الحضانة. فرتة بزيادة تزيد الوباء بقاء مدة

عليها. االعتماد يمكننا ملموسة حقائق اآلن لدينا أن بَيَْد واضحة، النتيجة
بالفعل، ظننا كما قوي، احتمال فثمة األوبئة، علم قواعد يتبع النموذج هذا أن بما
نحو عىل ينتقل كان معٍد ملرض تفشٍّ نوبة نتيجة كان نيوكاسل يف الطاعون وباء أن
لنحو دامت إنجلرتا يف الطََّواِعني من وكثريًا النوبة هذه وألن آخر. إىل شخص من مبارش
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األيام ا?نقضية بعد العدوى األولية

والطاعون. اإلنفلونزا وبائي بني الكبري الفارق يوضح حاسوبي نموذج

حضانة فرتة له كان املرض هذا أن إىل بقوة الحاسوبي النموذج أشار فقد أشهر، ثمانية
إنفلونزا. لوباء الرسيع االنفجار من تماًما العكس عىل — األرجح عىل شهر — طويلة

التايل. الفصل يف املعلومات هذه الستخدام تام استعداد عىل اآلن نحن
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من نحتاجها التي الرضورية املعلومات جميع استقاء يمكن الدءوب، العمل خالل من
أنه الغريب واليشء اإلنجليزية. األَبَْرِشيَّات سجالت وهو أال بثمن، يُقدر ال واحد مصدر
األساس لدراسة للمعلومات الرائع املصدر هذا من كامًال انتفاًعا انتفع مؤرخ من ما
يفعل مثلما للجريمة الفعيل املشهد زيارة يمكننا ال فتاك. معٍد مرض ومنشأ العلمي
وباء أحداث تفاصيل جميع تجميع الرضوري من يكون ثَمَّ ومن طيون؛ الرشُّ املفتشون
الوقت، ذلك يف عائلة كل يف يعيش كان من نعرف أن إىل نحتاج لهذا عام. ٤٠٠ منذ توغل
وقتًا تستغرق مهمة األمور هذه فحص إن العائالت. بني تربط التي املتشابكة والعالقات
جميع بنية بالفعل حددت لبنريث، التاريخية دراساتها يف سكوت سو أن إال طويًال،
مدار عىل قيد ألف ٤٠ يوجد كان ألنه نظًرا ضخمة مهمة وهي األَبَْرِشيَّة، يف العائالت
عىل كانوا الذين األفراد من كبري عدد وأعمار العائلية التجمعات حددت وقد عام. ٣٠٠
وأننا هناك، املجتمع عن حية صورة لدينا أن شعرنا الطاعون. تفىش عندما الحياة قيد

بعيد. حدٍّ إىل اليوم جرياننا نعرف مثلما نعرفهم
نقطة أقرب إىل سو، إليها توصلت التي النتائج إىل الثالثة للمرة عدنا فقد وعليه

اإلنجاز. تحقيق من تمكننا هكذا الجريمة. مرسح نشهد كي إليها الوصول أمكننا

العمل قيد محققون مؤرخون (1)

الطاعون وفيات أعداد إحصاء هي مبارشة الدفن سجالت مع التعامل يف مهمة أول إن
عليها. عالمة ووضع شهر كل يف
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كان .١٥٩٧ عام سبتمرب يف بدأ الذي الوباء إبان بنريث أَبَْرِشيَّة يف شهر كل الطاعون وفيات
عاودت أنها إال الشتاء، يف تقريبًا النوبة واختفت الخريف أثناء الوفيات من قليل عدد يوجد

.١٥٩٨ عام صيف يف أوجها إىل ووصلت الربيع يف الظهور
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،١٥٩٧ عام سبتمرب من والعرشين الثاني يف الطاعون بسبب وفاة حالة أول كانت
يف الطاعون ابتالء استمر .١٥٩٩ عام يناير من السادس بتاريخ مسجلة األخرية وكانت
أخرى مرة ُمْعٍد. لوباء بالنسبة ملحوظ نحو عىل طويلة مدة وهي شهًرا، ١٥ ملدة بنريث

بصمته. اللعني الوباء ترك
مرحلتني عىل يحدث كان يبدو ما عىل الوباء أن هو الحال يف جليٍّا يصبح الذي األمر
ثالث إىل النوبة قسمنا ثم ومن الصيف؛ أثناء ضعيًفا اتصاًال إال تتصالن ال منفصلتني

مراحل:
بعد صغري. بوباء األمر بدأ عندما ،١٥٩٧ عام خريف إبَّان األوىل املرحلة حدثت
عىل طويلة توقف فرتة هناك كانت سبتمرب، من والعرشين الثاني يف األوىل الوفاة حالة
ما مدار عىل أي أكتوبر، من عرش الرابع حتى وفيات أية تقع لم حيث للغرابة يدعو نحو
أنه الواضح من الطاعون. وباء لعلم التايل الخيط هو هذا الحقة. أسابيع ثالثة عىل يزيد
رويًدا ذلك بعد ترتفع األرواح يف الخسائر بدأت حيث للوباء، تدريجية بداية هناك كانت

وديسمرب. نوفمرب شهري يف صغرية قمة إىل لتصل رويًدا
تكبح الوباء من الثانية املرحلة يف الشتاء فصل بداية كانت قبل، من رأينا كما
كانت الصغري، الجليدي العرص فرتة إبَّان عرش، السادس القرن نهاية يف الطاعون. جماح
آيدن وادي يف الطقسية األحوال كانت معتاد. غري نحو عىل وطويلًة قارسًة الشتاء فصول
إنجلرتا) سكان معظم مساكن غرار (عىل مساكنهم ألن نظًرا خاص؛ نحو عىل قاسيًة
الوقود، يف نقص يوجد وكان رديئًا، عزًال ومعزولٌة الهوائية، للتيارات ومعرضٌة باردٌة،
يف بالغة املرضصعوبة هذا وجد اليوم. حالنا عكس عىل بسيطة الخروج مالبس وكانت
بسبب األرواح يف خسائر تحدث فلم اندثر؛ قد الوباء أن وبدا التالية، الضحية إىل االنتقال
اجتاز فرباير. شهر يف واحدة وفاة حالة سوى تحدث ولم ،١٥٩٨ عام يناير يف الطاعون
يف املتتالية الوفيات للغاية طويلة فاصلة فرتات وتخللت بالغة، بصعوبة الشتاء الطاعون
األسوأ من املجتمع لنجا كامًال، انكساًرا انكرس قد كان العدوى خط أن لو الوقت. هذا

بعد. حلَّ قد يكن لم الذي
نفس من مارس شهر يف وذلك أخرى، مرة الثالثة مرحلته يف نشاطه الوباء استعاد
شهر يف الوفيات يف هائلة زيادة حدوث مع بثبات، يرتفع الوفيات معدل وبدأ العام،
ذروتها األرواح يف الخسائر ووصلت تدمريًا، التفيش نوبة مراحل أكثر هذه كانت مايو.

وأغسطس. يوليو يف
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من السادس يف األخرية الوفاة حالة وبعد الثالثة، املرحلة اضمحلت املطاف آخر يف
كلمات وهي االبتالء»، انتهى «هنا السجالت: يف التالية العبارة ُكتبت ،١٥٩٩ عام يناير
هذه تاريخ يف فرتة أسوأ شك بال كان ما نهاية تعلن أن عىل واهنة ما بطريقة تبدو

بأكمله. الصغرية البلدة
املرحلة يف ١٥٩٨ ديسمرب حتى مارس من املمتدة الفرتة يف الوفيات نمط يتطابق
النتقال أويل صعود منحنى معد: مرض وباء كل أحداث تسلسل مع بحذافريه الثالثة
الثالثة املرحلة أن عىل عالوة النوبة. تخمد أن قبل قصرية استقرار مرحلة يعقبه العدوى،

أشهر. تسعة دام فكالهما نيوكاسل، يف الوباء مع بحذافريها تتطابق

األَبَْرِشيَّة لسجالت الحقيقية القيمة (2)

تعلمنا الشهرية. الطاعون وفيات نحيص كي الوفاة سجالت باستخدام اكتفينا اآلن حتى
الطاعون. حول املعلومات من به بأس ال قْدًرا املبارشة اإلحصاءات هذه تحليل خالل من
عن للغاية قيمة معلومات تخفي إنها بكثري، ذلك من أكثر هو ما تخفي السجالت أن عىل
الحقيقيني. األشخاص حيوات يف مهمة بأحداث خاصة معلومات تحوي فهي املرض؛

والعرشين الثاني املشئوم اليوم من يبدأ بنريث سجالت من اقتباًسا يأتي فيما نجد
ملحة األسماء من القائمة هذه تقدِّم الطاعون. من األوىل املرحلة ويغطي سبتمرب، من
يف ُدفنوا الذين املجهولني» املساكني «الِغْلمان قصة بشأن ونتعجب تاريخنا، عن صغرية

نوفمرب. من والثامن أكتوبر من عرش الخامس

١٥٩٧ بنريث، مدافن سجالت
سبتمرب

  غريب هوجسون، أندرو ٢٢
بنريث.) يف هللا) (عقاب الطاعون بدأ هنا (ها

إليهم امُلشار وأولئك املرض، بفعل َحتْفهم َلُقوا P بي بحرف إليهم امُلشار (أولئك
جبيل.) ُمنحَدر أعىل ُدفنوا ُمنحَدر) بمعنى fell لكلمة (اختصاًرا F إف بحرف

  مسكينة. خادمة ووكر، جريس ٢٤
  جيت. موراي منطقة من هريد توماس ٢٥
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  كارلتون. ضاحية من ستيل جون ٢٧
  مسكني. طفل ٢٧

أكتوبر
  كاراليل. يف الطاعون فيه بدأ الذي اليوم نفس ٣
  بالكبرين. إدموند بن إس توما ٥
  أرملة. ستيل، إليزابيث ١٠
  توماس. ابنة دي إليزابيث ١١
  ويلسون. روبت يُدعى مسكني غالم ١٣
P ريلتون. جون ابنة دي إليزابيث ١٤
  الهوية. مجهول مسكني صبي ١٥
  كيل. دي نيلسون ستيف ١٥
  النبالء. من موسجريف النسيلوت ١٥
  كارتميل. آنز ١٥
P ريلتون. جون أبناء أحد ٢٠
  َّاء. بَن بانتينج، توماس ٢٢
P املائدة. أدوات صانع ريلتون، جون ٢٤
  ستيل. جون بن إس كريستوفر) =) إكسبوفر ٢٤
  بلييس. ويلم بنت دي مارجريت ٢٥
  نيلسون. ستيفن بن إس جون ٢٦
  نيلسون. ستيفن بنت جانيت ٢٧
  بنريث. يف تويف دروري ريتشارد السيد ٢٨
  هاتن. ويلم السيد بن إس ريتشارد ٢٨
  ويندر. توماس بنت دي إيزابيل ٢٨

نوفمرب
P صبي. ريلتون، أنطوني ١
  ستيل. جون آل من إس إكبسوفر ١
P ريلتون. جون زوجة مابيل، ٤
P أرملة. ريلتون، سوزان ٤
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  جاكسون. روبت زوجة كاثرين ٦
P ريلتون. إليزابيث ٦
  إمريسون. جيمس زوجة هيلني ٨
  الهوية. مجهول مسكني صبي ٨
  جيبسون. جون بنت مابيل ١٠
P هيور. توماس بن إس أنطوني ١٠
P هيور. توماس آل من دي مارجريت ١٢
P هيور. توماس ١٣
  وود. روالند زوجة إيزابيل ١٥
  دوكراي. قرية من جيبسون جون ١٦
  بوب. أمربوز ١٦
P نظافة. عامل هاسكيو، جون ٢٠
  سكليرت. توماس ابنة جني ٢٠
  بارني. توماس ابنة ماريون ٢٢
P هيور. توماس ابنة كاثرين ٢٣
  ترينر. مايلز زوجة باربرا ٢٣
  سيمسون. روبرت ابنة جون ٢٤
P واطسون. جون بن إس جيلربت ٢٤
  هاين. توماس ابنة جني ٢٤
  واطسون. جون ابنة ماري ٢٤
  هاسكيو. ويلم بن توماس ٢٤
  هيور. توماس بن جون ٢٦

ديسمرب
P كوك. جون زوجة كاثرين ٣
  كالرك. آنز ٣
P ووكر. جون بن مايكل ٣
  واتسون. جون بنت إليزابيث ٣
P كوك. جون بن جيلربت ٣
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  ريتشاردباي. روبرت آل من إس جون ٦
P ليديمان. روبت زوجة جانيت ٩
P نجار. ليفوك، جون ١٢
P بلييس. ريتشارد بنات إحدى ١٦
P ووكر. جون ابنة أليس ٢٢
  سموملان. جون زوجة إليزابيث ٢٢
P بلييس. ريتشارد ابنة دي آنز ٢٤
P هورنزبي. توماس زوجة ماريون ٢٤
P بلييس. ريتشارد بن جون ٢٥
  أرملة. ووكر، جني ٢٦

الطاعون، بسبب ماتوا الذين لألشخاص األصلية الوصايا تواريخ أخرى مرة تفقدنا
الضحية كان عندما األعراض، ظهور بني تفصل كانت التي الفرتة أن استنتجنا ومنها

أيام. خمسة بلغت موته وبني هالك، أنه يدرك
حضانة فرتة كانت ربما أنه خمنَّا قبًال إليه أرشنا الذي الحاسوبي نموذجنا من
إدخال بعد بنريث؟ يف الفعلية األحداث مع هذا يتطابق هل لكن طويلة. املرض
حساباتنا، وفق يوًما ٣٢ إىل الحضانة فرتة وصلت الحاسوبي، النموذج عىل التعديالت
بدء من للفرتة يوًما، ٣٧ يساوي ما أي أيام ٥ + ٣٢ ب بدأنا عميل، كافرتاض وعليه

الوفاة. حتى اإلصابة
إىل ونحتاج والدقيق املفصل العمل بعض األمر يتطلب اإلصابات تسلسل لحساب
إذا بنفسه األمر تجربة شخص أي بمقدور خاص. جدول شكل يف معلوماتنا ترتيب
تحرص التي لألَبَْرِشيَّة الرائعة املطبوعة الكثرية السجالت أحد من نسخة عىل حصل
مكتبات من الكثري يف النسخ هذه تتوافر أن يمكن الطاعون، هجمات إحدى إبَّان الوفيات

معه: التعامل يف بها تبدأ التي الكيفية إليك املحلية. املراجع
بالتدريج تتطور فاألحداث العمل؛ هذا يف كربى أهمية لها الطاعون نوبة بداية إن
والفوىض األيام من يوم أي يف العديدة والوفيات ممكن، أمر والتحليل املرحلة هذه يف
فرز — مستحيًال يكن لم ما — جدٍّا الصعب من يجعل هذا كل الوباء؛ ذروة يف العارمة

الكثرية. العدوى مسارات
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نحو عىل حينها مصنفني كانوا الذين عائالت، يف الضحايا رتَّبنا بَْدء ذي بادئ
بدءًا للوباء، األوىل القالئل األشهر تظهر بالطاعون. إصابتهم ترتيب حسب عىل متسلسل

الآلتي: املخطط يف ١٥٩٧ أغسطس من عرش السادس من

أغسطس

١٦٢٦٥٥٥ ١٥١٥١٥ ٢٥٢٥

نوفمربأكتوبرسبتمرب

العائلة

جاي ريلتون

العدوىالكمونأندرو هوجسون

إليزابيث
جون
جون
مابيل
إيه. ريلتون

أنطوني
إليزابيث

هيور
أنطوني

مارجريت
توماس
كاثرين

كمون فرتتي إىل ضحية كل أمام املوجود الخط ينقسم .١٥٩٧ عام خريف يف بنريث يف الطاعون بداية
جون عند مقيًما كان الذي الغريب هوجسون، أندرو نقل الكبرية. بالنقاط املوت إىل ويُشار وعدوى،
من مابيل إىل انتقلت العدوى أن بد وال موته. قبيل العائلة من فحسب أفراد ثالثة إىل العدوى ريلتون،

أبنائها. أحد

سبتمرب، من والعرشين الثاني يف َحتَْفه الغريب، هوجسون أندرو األوىل، الضحية لقي
ذلك قبل أُصيب أنه نعتقد وألننا بنقطة. البياني املخطط يف وفاته يوم تمييز ويمكن
اسمه، أمام أغسطس من عرش السادس إىل الوراء إىل يمتد خط رسم فيمكن يوًما، ٣٧ ب

الوفاة. إىل اإلصابة بَْدء من الفرتة إىل إشارة
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من والسادس أغسطس من والعرشين الثالث بني ما الفرتة يف هوجسون وصل
يف يقطن كان الذي املائدة أدوات صانع ريلتون، جون لدى وأقام ،١٥٩٧ عام سبتمرب
نيذر يف واقًعا الكوخ هذا كان أبيض. بِدهان ومطيلٌّ الحجارة من مصنوٌع سقُفه كوٍخ
املدينة. مركز يقطع كان الذي الكبري الغربي الشمايل الطريق من جزءًا كان الذي إند
جميًعا محتجزين كانوا عندما العائلة من فقط أفراد ثالثة إىل العدوى هوجسون نقل
يَْقِض لم أنه يبدو ما فعىل آخر؛ شخص أي إىل املرض يمرِّر لم أنه غري املنزل، بداخل

البلدة. أنحاء يف كثريًا يتنقل ولم الحانة، يف طويًال وقتًا
االبنة وفاة يوم إىل يُشار املخطط. يف بعده املدرجة العائلة هي ريلتون جون عائلة
امتداد مع بنقط، نفسه ريلتون وجون عاًما) ٢٠) جون واالبن عاًما)، ٢٢) إليزابيث
املخطط من يتضح فيه. أُصيبوا الذي الوقت إىل لإلشارة الوراء إىل يوًما ٣٧ خط كل
خاللها. معديًا كان التي الفرتة إبَّان موته قبل منهم كل إىل املرض نقل هوجسون أن
نوفمرب، من الرابع يف َحتَْفها َلِقيَْت ريلتون، جون زوجة مابيل، أن إىل السجالت تشري
بد ال إذن هوجسون. موت بعد بالعدوى أُصيبت أنها املخطط من يظهر أن يمكن لكن
إليزابيث. ابنتها من األرجح عىل عائلتها، أفراد أحد خالل من إليها انتقل قد املرض أن
أشخاص ثالثة إىل العدوى نقل بنريث إىل مبارشة الطاعون جلب الذي فالرجل وعليه،

هناك. فحسب
وجون إليزابيث نقل جون. شقيق ريلتون، أنطوني عائلة إىل بعدها املرض انتقل
عاًما)، ٢٢) وإليزابيث عاًما) ١٤) أنطوني عمومتهما، أبناء إىل أوًال الطاعون ريلتون

زيارتهم. يف كانا عندما املنزل داخل إليهما العدوى نقال حيث
داخل العدوى فاستمرار أخرى. عائلة إىل قفز حيث األول؛ حاجزه الطاعون تخطى
إىل انتقل فحتًما تماًما، يندثر أن للمرض يُقدَّر لم إذا لكن نسبيٍّا، سهًال أمًرا كان العائلة

اآلن. بنجاح املهمة أتم قد الطاعون كان أخرى. عائلة
َحتَْفهم أطفاله من وثالثة توماس األب لقي حيث بعدها، هيور عائلة أفراد أُصيب
املخطط يُظهر الشهر. نفس من والعرشين والثالث نوفمرب من العارش بني ما الفرتة يف
أنطون كان إليهم. املرض نقل يف السبب هم كانوا حتًما وابنه وابنته ريلتون جون أن
أبًدا غريبًا يكن فلم وعليه هيور؛ توماس أخت هيور، إيزابيل من تزوج قد األب ريلتون
ولسوء عمرها. نفس يف كانت التي هيور إليزابيث قريبتها ريلتون إليزابيث تزور أن

هيور. عائلة من أفراد ثالثة إىل العدوى نقلت زيارتها فأثناء الحظ،
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أن تحليلنا من رأينا .١٥٩٧ عام خريف يف تدريجيٍّا طاقته الوباء استجمع هكذا
أقاربهم. يزورون وصغار املراهقة سن يف أفراد طريق عن األول املقام يف انترش املرض
واطسون وجيلربت عاًما) ١٧) واطسون ماري أن السجل يظهر املثال، سبيل عىل
عمومة أبناء من أيًضا كانا وقد نوفمرب، من والعرشين الرابع يف ُدفنا قد أعوام) ٨)

ريلتون. عائالت
مراحله يف األقل عىل الطريقة، بهذه وتصويره الوباء مسار تتبع بسهولة يمكن
قد مخططنا كان الوقت هذا بحلول التايل. مايو شهر حتى التحليل واصلنا وقد األوىل.
من أكثر وفيات وكانت يوًما، ٢٢٠ عن يزيد ملا امتد فقد املكتب؛ وغطى ضخًما أصبح

ُسجلت. قد الطاعون ضحايا من ضحية ٧٥
للطاعون، الواضح الوصف وفحصنا الكلية الصورة لنرى الوراء إىل خطونا حاملا
«بسيًطا» معديًا مرًضا كان هذا أن يف شك أدنى هناك يكن لم جليٍّا: يشء كل أصبح
بنفس مصاب، شخص من األفراد إىل ينتقل كان إذ آخر؛ إىل شخص من مبارشة انتقل
تظهر أن قبل معديًا كان فالشخص اليوم، املائي الجديري بها ينتقل التي الطريقة
أثناء الواحدة العائلة داخل أيًضا بسهولة ينترش املرض كان طويلة. بفرتة األعراض عليه
أخرى. عائلة إىل يقفز أن السنة من الوقت هذا يف أكثر الصعب من كان أنه إال الخريف،
الوباء انترش عندما التايل، الصيف يف العائالت بني بسهولة املرض قفز العكس وعىل

واسع. نطاق وعىل برسعة
للطاعون: املهمة اإلحصاءات تحديد من تمكننا أننا هو أهمية األكثر واألمر بل

يوًما. ١٢ إىل ١٠ = الكمون فرتة •
يوًما. ٢٢ إىل ٢٠ = األعراض ظهور قبيل العدوى انتقال فرتة •

تقريبًا. يوًما ٣٢ = املرض حضانة فرتة ثم من •
أيام. ٥ = املوت قبل األعراض ظهور فرتة متوسط •

معديًا ظل الضحية أن افرتاض عىل يوًما، ٢٧ العدوى انتقال فرتة إجمايل •
ظهور بمجرد يرتاجع ما غالبًا العدوى حجم أن نعتقد كنا وإن مماته، حتى
فرتة بداية بعد غالبًا عدوى أكثر كانوا األفراد أن إىل التحليل (يشري األعراض.

العدوى.) انتقال
يوًما. ٣٧ = واملوت اإلصابة لحظة بني ما املنقيض الوقت متوسط •
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كمون فرتتي إىل املخطط عىل ضحية كل أمام األفقي الخط نقسم أن اآلن استطعنا
وعدوى.

أن ورأينا بنريث، يف الوباء وسمت التي املهمة املدد هذه طول اكتشاف لدى ذُهلنا
فرتة مع التطابق أكد أوروبا. يف األخرى الطََّواِعني جميع عىل انطبقت ما غالبًا حساباتنا
الصورة هذه كانت صواب. عىل كنا أننا يوًما ٤٠ مدتها التي العمومية الصحي الَحْجر
ألكثر الجوهرية اإلحصائية كانت ِلنَُقْل أو خطري، لسفاح العيان شهود عىل بناء املجمعة

هائلة. قفزة بمنزلة كانت الوسطى، العصور يف عليه القبض مطلوب مجرم
طول من وتحققنا إنجلرتا، يف مختلفة طاعون نوبة ٥٠ عىل يزيد ما درسنا ذلك بعد

القاعدة. لهذه استثناءات أية هناك يكن لم كثرية. مرات والعدوى الكمون فرتتي
رسَّ أن واضًحا كان لقد األوبئة، تلك استمرار وراء التفسري ُوجد أعيننا وأمام هنا
خالل من للغاية. الطويلة حضانته فرتة يف يكمن الوسطى العصور يف الطاعون نجاح
وسائل زمن يف حتى للغاية طويلة ملسافات القفز الطاعون استطاع الحضانة فرتة
الظهور معاودة استطاع كما بدا، كما العدم من الظهور واستطاع البدائية، املواصالت
الطاعون حضانة مدة ألن فنظًرا كثرية؛ بأيام األخرية الضحية موت بعد غامض نحو عىل
خالله السفر يمكنه شهر عن يزيد ما إصابته بدء من الشخص لدى كان يوًما، ٣٢ كانت
باإلعياء الشعور يف يبدأ كان عندما املخيفة، األعراض عليه تظهر أن قبل كبرية ملسافة
للغاية، الطويلة الفرتة هذه أثناء عزله. من بد ال أنه يدركون الناس كان وعندما الشديد،
ينقل كي الوقت من متسع وهو أسابيع، ثالثة نحو مدار عىل العدوى ينقل الفرد كان

هائلة. برسعة الوباء يعم وهكذا استثناء، بال الجميع إىل يدري أن دون العدوى
للطاعون! الخفي السالح اكتشفنا لقد
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كشفالتاريخ

القرن مدار عىل التقليدي التعليم مع تماًما اآلن حتى عنه اللثام أمطنا ما جميع يتناىف
. عاديٍّ ُمْعٍد مرض نتاج تكن لم الطََّواِعني جميع أن إىل يشري الذي بأكمله، العرشين
اعتقد رأينا، كما لكن والرباغيث، الفرئان طريق عن ينتقل كان الطاعون أن الجميع اعتقد
العدوى هذه إليه تنتقل لربما أنه عرش الرابع القرن يف أوروبا يف كان من كلُّ الفور عىل
(ولسبب الطََّواِعني عرص طيلة االعتقاد هذا استمر وقد املرء، التقاه شخص من املريعة
نهاية حتى عام املائتي عن يزيد ما مدار عىل واستمر أعينهم) أمام كانت فاألدلة وجيه،

عرش. التاسع القرن
عام العظيم لندن طاعون يف أنه إىل الفكر ثاقبة إشارة أشار قد ديفو دانييل كان

:١٦٦٥

يبدون أشخاص طريق عن ينترش كان لعله للمرض، املعدية الطبيعة بسبب
كان بعد. عليهم تظهر لم األعراض أن إال املرض، ويأوون الظاهر يف اء أصحَّ
أو ألسبوع ربما يتحرك ومدمًرا، ا سامٍّ الحقيقة يف الشخص هذا مثل يُعد
سيجازف كان الذين أولئك دمر قد يكون ربما والذي مماته، قبل أسبوعني
الحانية وأحضانه بقبلته حتى ربما إليهم، املوت ناقًال … ينقذهم كي بحياته

ألطفاله.

األساسية البيولوجيا الناس َفِهَم عرش، السابع القرن يف األقل عىل أنه، هذا من يتضح
والخطر خالله، املرَض املصاُب ينقل أن يمكن الذي الزمني النطاق وباألخص، للطاعون،
بشدة يكشف الحديثة الطبية املعرفة دوَن لهذا فهمهم إن الرَّذاذية. للعدوى املحدد
تماًما السليم املنطق عكس الناس سار ذلك، ومع املوضوعية. املالحظة عىل قدرتهم عن
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كافة بأن قاطع نحو وعىل دائًما االعتقاد جرى فقد بأكمله؛ العرشين القرن مدار عىل
كانت العدوى وأن بِْيل، الدَّ الطاعون يُدعى القوارض يصيب مرًضا سببها كان الطََّواِعني
االعتقاد هي والرباغيث الفرئان إن الرباغيث. طريق عن الناس إىل الفرئان من تنتقل
ديفو. مالحظة إىل جيًدا الناس ينتبه لم أسف بكل اليوم. التاريخ كتب كافة يف الراسخ
العنيف العلمي الجدل ويصف املشوش التفكري هذا تكَّون كيف الفصل هذا يرشح

اآلن. الثائر

ُّ بِْيل الدَّ الطاعون (1)

يف هدوء يف كامنًا كان لطاملا االختالف تمام مختلًفا مرًضا أن الناس معظم عىل يخفى
لدى ظهر متى فتاًكا املرض هذا كان ما وعادة لقرون، آسيا من أخرى وأماكن الهند
من العليا واملنطقة اإلبْط منطقة يف اللمفاوية الُعَقد أو «الُغَدد» بتورم تميز وقد اإلنسان،

بِْيل. الدَّ الطاعون املرض هذا عىل فأُطلق َدبْل؛ تُسمى كانت التي األورام تلك الفخذ،
طبية مشكلة وصار الدَّبِْيل الطاعون استرشى عرش، التاسع القرن نهاية نحو
فرق أُرسلت آسيا. رشق جنوب يف واسع نطاق عىل أيًضا انترش وقد الهند، يف خطرية
دقيقة أحياء عالم وهو — يرسني أللكسندر بالجميل مدين فالعالم وبالطبع األبحاث،
مجال يف ممتاز بحث من قدموه ملا الهندية؛ الطاعون ولبعثة — سويرسا يف مولود فرنيس
للطاعون املعقدة البيولوجيا عن متناهية بدقة اللثام فيه أماطوا الذي العلمي التفتيش

وأسبابه. ومنشئه له العلمي واألساس بِْيل الدَّ
عىل بناءً ١٨٩٤ عام كونج هونج ووصل باريس، يف باستري يد عىل يرسني تدرب
وطأة تحت راضخة كانت التي بالطاعون املرضوبة املستعمرة من استغاثة لطلب تلبية
بناه القش من كوخ يف جدٍّا محدودة بمساعدة اشتغل يرسني ألن نظًرا كبرية. جائحة
رشوة درجة إىل انحط فإنه له، مخترب توفري كونج هونج يف رفضاملسئولون حيث بنفسه،
يرسني برهن الطاعون. خلفها التي الجثث إىل بالدخول له ليسمحوا املرشحة حراس
القوارض أحد من وينترش القوارض، يصيب مرض الدَّبِْيل الطاعون أن قاطع نحو عىل
عوامل عىل يتوقف البرش بني الوباء مسار أن أثبت وقد الرباغيث. طريق عن آخر إىل
عدوى وباء عن االختالف تمام يختلف وأنه األمر، يف امُلقحمة العوائل لتعدد نتيجة كثرية
من ينتقل الذي العدوى عامل أن يرسني أثبت آخر. إىل إنسان من مبارشة تنتقل بسيطة
يرسينية طاعونية»: «يرسينية سُميت بكترييا، هو اإلنسان إىل ومنه الربغوث إىل الفأر
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هذه أن اعتُقد الذي (الطاعون) املرض اسم عىل وطاعونية يرسني، مكتشفها إىل نسبة
تسببه. البكترييا

الطََّواِعني وجميع األسود املوت أوبئة عىل اآلن نطلق الفهم، وسوء التشويش لتجنب
بوضوح لنفرق املهمة) األعراض أحد كان املمتد النزيف (ألن النزيف» «الطاعون الالحقة

بِْيل. الدَّ الطاعون وبني بينها
بمجرد بْل. الدَّ ظهور هو الدَّبِْيل للطاعون قاطع) غري كان (وإن املميز الَعَرض إن
عليهم ظهرت النزيف الطاعون ضحايا أن الناس أدرك املهمة، نتائجه يرسني أعلن أن
يف افرتضوا الناس فإن يبدو ما عىل الليمفاوية. الغدد أورام األحيان بعض يف أيًضا
َعْقد عناء نفسه أحد يكلف لم األسود. املوت عن املسئول هو بِْيل الدَّ الطاعون أن الحال
الذي الرأي، هذا ُكتب بأكمله العرشين القرن وطيلة املرضني، بني موضوعية مقارنة

نقاش. بال عموًما وُقِبَل مقدسة، ألواح عىل واحد، عَرض ظهور إىل باالستناد اكتفى
أو مالحظة عىل ِبناءً افرتاضات ن يكوِّ أو استنتاجات يبني أن عالم ألي ينبغي ال
باألحرى وإنما وحيد، عَرض عىل ِبناءً مرًضا يشخص طبيب من فما وحيدة؛ تجربة
سوف الغالب يف بل واألعراض، العالمات جميع متفقًدا بدقة املريض يفحص سوف
رؤية من يتمكن عندما قراًرا يصنع وسوف املختربية، التحاليل من املزيد نتائج ينتظر
آرائهم لتغيري استعداد لديهم يكون أن واألطباء العلماء عىل أيًضا ينبغي الكلية. الصورة
املريُض يَْستَِجِب لم إذا أو املبدئية، فرضياتهم عىل التأكيد يف الالحقة التجارب فشلت إذا

املوصوف. للعالج
للرأي — ١٩٠٠ عام نحو يف — واملطلق العمومي الَقبول هذا كان الحال، بطبيعة
مناقًضا بِْيل الدَّ الطاعون أوبئة من سلسلة كونه عن يَِزْد لم النزيف الطاعون بأن القائل
معاودة من بد ال وكان عام، ٥٠٠ طيلة مىض فيما الناس اعتنقه طاملا الذي للرأي باملرة
وحي من فيها املبالغ الطََّواِعني روايات من العديد نَْسج وِمْن جديد، من التاريخ كتابة

الجديدة. بِْيل الدَّ الطاعون قصة مع تتفق كيما تعديلها، حتى أو الخيال
امليكروبيولوجيا عالم مثل التشويش، هذا يف ساهموا بارزون باحثون حتى بل
تقاعده أثناء نرش ١٩٧٠ عام ففي قبل، من له تعرضنا الذي رشوزبري، الربوفيسور
بحث لقد الربيطانية». الجزر يف بِْيل الدَّ الطاعون «تاريخ بعنوان رائعة أكاديمية دراسة
يَبُْسط لم كان وإن بريطانيا، يف بالطََّواِعني مرتبطة معلومة كل متناهية بدقة وجمع
الطََّواِعني داريس لجميع به موثوًقا مرجًعا النتيجة وكانت يَّة، القارِّ أوروبا لتغطي دراساته

الجادِّين.
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كان بِْيل الدَّ الطاعون أن بقوة والجميع رشوزبري آمن العنوان، من تستنتج وكما
كونه إىل باإلضافة متمرًسا عامًلا كان ذلك ومع بريطانيا، يف الطََّواِعني جميع عن املسئول
من يستحيل كان التفيش نوبات من الكثري يف أنه بوضوح رأى لقد للطب. ُكْفئًا ممارًسا
يعرف، باألخص هو كان لقد السبب. هو بِْيل الدَّ الطاعون يكون أن البيولوجية الناحية
إىل أشار من أول كان ولعله عنه، يتحدث كان ما ماهية آخر، شخص أي من أكثر

املقبولة. القصة أساسات يف الكامنة العيوب
األوبئة من الكثري كون احتمالية سنرى) كما صحيح نحو (عىل باستبعاد بدأ لقد
عندما لها. املسبب هو التيفوس داء أن صحيح) غري نحو (عىل عادة مشريًا َدبْلِيٍّا، طاعونًا
أن رجح بِْيل)، الدَّ الطاعون النتشار املالئم (غري البارد املناخ يف أوبئة عن األنباء وردت
باملائة ٥٠ نحو أن إىل أشارت السجالت أن اكتشف وعندما معتدًال. شتاءً املناخ هذا يكون
بالنسبة للغاية مرتفعة نسبة (وهي األسود باملوت اإلصابة إثر عىل ماتوا السكان من
بشدة، فيها مبالًغا كان السجالت أن املحتمل من أنه اقرتاح إىل اْضُطرَّ بِْيل) الدَّ للطاعون
غري نحو عىل منخفض تقدير (وهو باملائة ٥ من اقرتب ربما الحقيقي الوفيات عدد وأن

معقول).
يف األوبئة من الكثري بأن القائل الرأي عن صارًما مدافًعا ظل رشوزبري أن عىل
به ُقوبل الذي النقد من يندهش كان وأنه بِْيل، الدَّ للطاعون تفيش نوبات كانت بريطانيا
اإلشارة يف وإنما املستحيل، َقبول يف تتمثل جريمته تكن لم يبدو، ما عىل األمني. تقييمه
األوبئة كل تكن لم وأنه بها، املعمول الفرضية يف اإلطالق عىل ثغرات وجود عدم إىل

بِْيل. الدَّ للطاعون تفشٍّ نوبات

بيولوجية تقييم إعادة األسود: املوت (2)

بيولوجيا يف املهنية حياته َطَوال تخصص بارز حيوان عالم هو تويج جراهام الدكتور
العالم يف البارزين الخرباء أحد وهو خاصة، بصفة والفرئان عامة بصفة القوارض
تقييم إعادة األسود: «املوت بعنوان كتابًا نرش وقد بِْيل، الدَّ الطاعون بيولوجيا يف اليوم
من تماًما يتضح الكتاب األدلة. جميع بدقة فيه جمع الذي ،١٩٨٤ عام بيولوجية»
رجل به قام التالية) الطََّواِعني يتناول (ال األسود للموت ودقيق نقدي تقييم فهو عنوانه،
أول تويج كان بِْيل. الدَّ الطاعون عن ناجًما يَُكْن لم الوباء هذا أن إىل يَْخلُص وهو ُمَحنَّك،

بارز. ريادي عمل بمنزلة هذا كان املأل. عىل به ويرصح ذلك يدرك شخص
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والربامج الكتب مجرى واستمر باملرة، العمل هذا الناس تجاهل أسف، وبكل لكن،
قال التدفق. يف الطاعون أوبئة يف والرباغيث الفرئان سلوك تصف التي التليفزيونية
وحرصها تويج بحث عىل االعرتاضات من الكثري «ثمة إنه ببساطة براي إس آر املؤرخ

مضجر.» أمر كلها
اآلن تركيزه يصب وهو الطََّواِعني، مجال يف بحثه فرح بكل تويج جراهام يواصل
قبوًال، املهمة آراؤه تلقى أن أجل من نضاله يف ويستمر إنجلرتا. يف الالحقة األوبئة عىل
ق. املنمَّ نثره خالل من الواسعة وخربته السليم منطقه تعكس أبحاثًا بانتظام ويكتب

التالية الخطوة (3)

كانا الطاعونية» و«الريسينية بِْيل الدَّ الطاعون بأن السائد االعتقاد صحيًحا كان لو
سيعود هل سؤاُل: فسيبطل املريعة، النزيف الطاعون أوبئة من الهائل العدد عن املسئوَلنْيِ
اكتشاف منذ األمر، واقع يف فهو ؛ َقطُّ يَنَْمِح لم بِْيل الدَّ فالطاعون ال؟ أم األسود املوت
ثمة معه. نتعايش أن تعلمنا وقد املعمورة، أنحاء كل يف ينترش بِْيل الدَّ والطاعون يرسني
للخوف سبب من ما لكن عام، كل الصغرية األوبئة وبعض الفردية الحاالت من العديد
للبرش. تهديًدا يمثل وال املناسب، الوقت يف َص ُشخِّ إذا العالج سهل فهو ؛ تفشٍّ نوبة من
كان أخرى، وطواعني األسود للطاعون املسبب النزيف، الطاعون أن بالفعل رأينا لقد
بِْيل، الدَّ الطاعون طبيعة نرشح التايل، الفصل يف املبارش. باالحتكاك ينتقل معديًا مرًضا

الحقائق. تتطابق ال مًدى أي إىل ونفحص
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اخلرافة تناول ْبِيل: الدَّ الطاعون بيولوجيا
منظورخمتلف من

الهيئة الرَّثَّ املتهم إن رين، املوقَّ املحلفني لجنة أعضاء والسادة السيدات أيها
«فأر». السيد هو الرباغيث، من حاشيته مع االتهام قفص يف أمامكم املاثَل
بتهمة بأكمله العرشين القرن طيلة االتهام إصبع إليه ه تُوجَّ كانت ما ودائًما
عىل البرشية رضب مرض أبشع األسود، املوت عن املبارش غري املسئول أنه
بشدة، ُسمعته تلطيخ َجَرى موكيل أن القاطع بالدليل أُثبت ولسوف اإلطالق.
أطالب عام. ١٠٠ منذ جائر نحو عىل إليه املنسوبة التَُّهم من تماًما بريء وأنه

اليدين. طاهر َرساحه بإطالق

اآلسيوية الهضبة منطقة يف وباألخص السنني، ملئات بِْيل الدَّ الطاعون من اإلنسان عانى
يف تفشٍّ نوبة ٢٣٢ هناك وقع إنه قيل حيث املرض؛ رأس مسقط اعتُربت التي الوسطى
الصينية، يونان إقليم يف مستوطنًا أصبح وقد ميالدية. و١٧١٨ ٣٧ عامي بني ما الصني
الطاعون مبارشة بعدها انترش حيث هناك حدث تمرُّد لقمع قوات أُرسلت ١٨٥٥ عام ويف
١٨٦٦ عام كونمينج اإلقليم عاصمة وصل وقد الالجئني. لتنقل نتيجة ربما أكثر، بِْيل الدَّ
حدٍّ إىل بطيء انتشار معدل وهو سنوات، بثماني بعدها كونج وهونج كانتون مدينتي ثم
مومباي ونحو ١٨٩٥ عام كلكتا مدينة عرب الهند نحو الوراء إىل العدوى تحركت ثم ما.
القارَّتني إىل بِْيل الدَّ الطاعون انتقل الكبرية. العرشين القرن جائحة وبدأت التايل. العام يف
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اختفت الطََّواِعني أن مع هذا، يومنا حتى آسيا ويف هناك واستمر واألمريكية، األفريقية
عام. ٣٠٠ من أكثر منذ ،١٦٧٠ عام نحو أوروبا من

بِْيل الدَّ الطاعون فهم إىل املفتاح قوارضمنيعة: (1)

أو آلخر حنٍي من إال اإلنسان إىل ينتقل وال القوارض يصيب مرض هو بِْيل الدَّ الطاعون
وضوح أيما الواضحة الفروق يف يكمن املرض هذا َفْهم إىل واملفتاح عارض، نحو عىل
معرَّضة الفرئان البكترييا. طريق عن بالعدوى اإلصابة قابلية حيث من القوارض بني
وفرئان الريابيع مثل أخرى قوارض أن حني يف الطاعونية، الريسينية من للموت بشدة
عىل الرضر من الكثري دوَن العدوى من تنجو أن ويمكنها للطاعون، مقاِومة الحقل،
يف دبيل لطاعون تفشٍّ نوبة استمرارية تحديد يف كربى أهمية له الفرق هذا يبدو. ما
قابلية لديها جميًعا كانت إذا يخمد سوف املرض ألن ذلك القوارض؛ جماعات إحدى
التي العوائل بني توازن فيها يوجد التي املناطق يف يستمر أنه حني يف لإلصابة، شديدة
الوسطى كولورادو يف املثال: سبيل عىل املقاومة. والعوائل بالعدوى لإلصابة قابلية لديها
إىل وصل عندما الرباري كالب من معزولة مستعمرًة تماًما األرض وجه عن املرض َمحا
هو املستفاد الدرس جميعها. وماتت لإلصابة كبرية قابلية لديها كان الكالب ألن هناك؛
بينها يوجد كان إن فقط املحلية القوارض لدى يستمر أن يمكن بِْيل الدَّ الطاعون أن

املقاومة. األنواع من مستودع

بِْيل الدَّ الطاعون أوكار (2)

املوجودة املصابة الفرئان طريق عن العالم موانئ حول الدَّبِْيل الطاعون ينتقل ما عادة
عن الفرئان من املرض ينتقل املناسب، املوضع يف امليناء وصول لدى القارب. متن عىل
األرضية، السناجب أو الريابيع مثل املقاومة، املحلية القوارض أنواع إىل براغيثها طريق
املرض ينتقل آخر إىل حني من ثم طويلة. زمنية لفرتات يستمر أن يمكنه الطريقة وبهذه
هالك عليه يرتتب مما لإلصابة؛ قابلية لديها التي القوارض إىل ورسيًعا واسع نطاق عىل
وغالبًا عربات، يف أكواًما امليتة الفرئان تُكدس كانت النوبات هذه بعض يف هائلة. أعداد

املنطقة. يف بِْيل الدَّ الطاعون وجود عىل األوىل األمارات من جثثها كانت ما
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بعدوى إصابتها ورد التي الفرئان) (باستثناء للقوارض الجغرايف التوزيع إن
للغاية: مهم الطاعونية الريسينية

٥١ الشمالية أمريكا
٤٢ الجنوبية أمريكا
٤٤ الهند) (باستثناء آسيا
٤٤ أفريقيا
١١ الهند
٠ أوروبا

نقل أمكن أنه إىل أرسع بخارية سفن واستخدام تطوير أشار العرشين، القرن إبَّان
الفرئان جميع موت قبيل املعمورة أنحاء يف املوانئ إىل أكثر بسهولة بِْيل الدَّ الطاعون
أمريكا يف مستوطنًا وصار آسيا، من املرض انترش ثم ومن السفن؛ متن عىل املوجودة

أفريقيا. وجنوب الجنوبية وأمريكا الشمالية
فإن االنتشار، يف السهولة هذه من الرغم عىل أنه هي هنا الرضورية النقطة
لم ثم ومن منيعة)؛ ليست (التي أوروبية قوارض أي يف َقطُّ تَُدْم لم الطاعونية الريسينية
أنه واألهم الطََّواِعني، عرص إبَّان هناك استوطن قد بِْيل الدَّ الطاعون يكون أن ممكنًا يكن
من آخر مكان يف منتًرشا املرض كان حينما العرشين القرن يف هناك يستوطن لم حتى
السبب هو بِْيل الدَّ الطاعون يكون أن املستحيل من النهائية: النتيجة من مفر وال العالم.

يَّة. القارِّ وأوروبا إنجلرتا يف النزفية الطََّواِعني وراء

املخيفة الفرئان (3)

البُنِّي الفأر األسود. والفأر البُنِّي الفأر الفرئان: من نوعني سوى يوجد ال اليوم أوروبا يف
النوع هذا أن نظرنا وجهة من واألهم اليوم. عموًما نراه الذي الفأر وهو قوي، حيوان
بعد إال بريطانيا إىل يَِصْل ولم عرش، الثامن القرن مطلع يف روسيا يف نشأ الفرئان من
املستحيل فمن لذلك طاعون؛ آِخر من عاًما ٦٠ وبعد األسود، املوت عىل عام ٤٠٠ نحو
َدْور أي له يكون أن املستبعد من ربما بل الطاعون، بانتشار عالقة النوع لهذا يكون أن

قصتنا. يف محتمل
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واستوطن الهند يف غالبًا نشأ حيوان من األسود الفأر ينحدر أخرى، ناحية من
غري الدقيق التاريخ أن ومع الريفية. واملناطق البلدات من كل يف االستوائية املنطقة يف

الوسطى. العصور يف ما وقت يف إنجلرتا إىل وصل أنه فيُعتقد مؤكد،
ال حيث االستوائية املنطقة يف املوانئ أحد إىل القوارض من النوع هذا وصل إذا
عىل وجوده يقترص االعتدال خطوط عند أنه إال رسيًعا. ينترش فإنه منافسون، يوجد
إىل االنخفاض شديدة بالخارج الحرارة درجة تكون السنة أوقات معظم يف ألنه املباني
التسلق، عىل عالية بقدرة األسود الفأر يتمتع البُنِّي، الفأر عكس وعىل يناسبه. ال حد
وهو العالم، من كثرية ألنحاء تحمله كانت التي السفن إىل الوصول بسهولة ويمكنه

األرض. يف الخنادق أو الجحور يسكن ما نادًرا لكن املنازل، أسقف يف يعيش
فرنسا جنوب مناطق يف يحيا أن األسود الفأر استطاع ربما الوسطى، العصور يف
وجنوب فرنسا بشمال الحبوب موانئ يف تواجد ولربما دفئًا، األكثر وإيطاليا وإسبانيا
بلدة يف السوداء الفرئان تكون أن املحتمل ومن فقط. صغرية بأعداد كان وإن بريطانيا،

هناك. إىل الوصول معاودة دون سنوات بضع بعد اختفت قد البلدات من
يف ويوجد املتوسط، البحر منطقة هو اليوم القوارض من النوع لهذا األصيل املوطن
برٍّا. كيلومرتات بضعة من ألكثر عادة ينترش ال لكن املوانئ، يف إنجلرتا يف األحيان بعض
التعبئة استكمال عىل العرشين القرن يف إنجلرتا يف بقائها يف الفرئان جماعات اعتمدت
اإلنجليزي بالقنال التجارة حركة توقف مع لكن شحنات، يف االسترياد طريق عن املتكرر
من حتى يختفي الحيوان بدأ السائبة، الشحنات محل اإلغالق محكمة الحاويات وإحالل
صغرية جماعات تزال وال اآلن. بريطانيا يف النادرة الثدييات من بات أنه لدرجة املوانئ

الخارجية. هيربايدز جزر يف شاينت وجزر بريستول بقناة لوندي جزر يف موجودة
حمل بمقدوره كان الذي املوجود القوارض من الوحيد النوَع األسود الفأر كان
املساكن من املنبعث الدفء يحتاج أنه إال الوسطى، العصور يف أوروبا يف بِْيل الدَّ الطاعون
البلدان يف اإلنسان يف بِْيل الدَّ الطاعون يظهر عندما حتى عنها. بعيًدا ينترش وال البرشية
استطاع قد األسود الفأر يكون أن املستحيل من انتشاره. يف يتحكم املناخ فإن الدافئة،

الشتاء. يف واسع نطاق وعىل برسعة الدَّبِْيل الطاعون نقل
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الفرئان من خاٍل إنجلرتا ريف (4)

وقد الطََّواِعني عرص إبَّان إنجلرتا يف األسود للفأر الدقيقة دراسته تويج الدكتور واصل
ونحن الريفية. املناطق يف ينترش لم بأنه تفيد قبل من تُنرش لم األهمية غاية يف أدلة جمع
الَحَمام أبراج تصميم مطلًقا يتغري لم األدلة: هذه عىل بمثالني أخربنا ألنه االمتنان له نُِكنُّ
عاًما؛ بخمسني الطاعون اختفاء بعد أي عرش، الثامن القرن عرشينيات حتى إنجلرتا يف
وانتشاره البُنِّي الفأر وصول لدى أنه عىل الفرئان. الفرتاس عرضة الَحَمام يَُكِن لم إذ
وبيوضها، الطيور من كالٍّ ملتهًما األعشاش يخرب كيف اكتَشف ما ُرسعان الريف، يف

للفرئان. مضادة تكون بحيث الحمام أبراج تصميم إعادة إىل الناس واضطر
ظهور حتى املخزنة الحبوب يف الخسائر مشكالت من أيًضا الفالحون يعاِن لم
١٧٣٠ عام فبعد األرض، عىل القش من املصنوعة الذرة مخازن وبُنيت البُنِّية. الفرئان
مضادة الغراب عش شكل عىل خاصة ُصممت بنايات يف الحبوب تخزين مرة ألول تعني
تمييز يمكن إنشائها. تاريخ عليها محفوًرا كان التي القش قواعد عليها أُطلق للفرئان

الحجرية. القواعد هذه عىل املحفورة بالتواريخ البني الفأر انتشار
السوداء الفرئان نقل استحالة عىل تؤكد رائعة أكاديمية دراسة من أجزاء هذه إن
النزيف الطاعون فيها ثار التي القرون الثالثة إبَّان إنجلرتا ريف أنحاء يف بِْيل الدَّ للطاعون

بُحرِّية.

أيسلندا يف الطََّواِعني (5)

حادان وباءان هناك كان وأنه أيسلندا إىل البحر عرب انتقل بِْيل الدَّ الطاعون أن رأينا
يف فرئان توجد لم أنه يقينًا املعروف من ذلك ومع عرش. الخامس القرن يف وحقيقيان

السنني. مئات بعد إال الفرئان تظهر فلم الطََّواِعني. من الثالثة القرون إبان الجزيرة
أنحاء يف املبعثرين السكان من ٪٦٠ ولقي مرتفًعا البرش بني الوفيات معدل كان
كان عندما الشتاء خالل العدوى وتوالت الطاعون. من األوىل النوبة يف حتفهم الجزيرة
العدوى انتقال كان ثَمَّ وِمْن الصفر؛ تحت مئوية درجات ثالث الحرارة درجة متوسط
املستحيل فمن وحاسم؛ قاطع وحده الدليل هذا مستحيًال. اإلنسان براغيث طريق عن

أيسلندا. يف الوباءَيْن سبب الذي هو بِْيل الدَّ الطاعون يكون أن قطًعا
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امليتة الفرئان غياب (6)

كان اإلنسان إىل بِْيل الدَّ الطاعون تفيش نوبة انتقال بداية أن عن أنباء ترددت ما كثريًا
الصغرية، القرى إحدى يف ربما قليلة بأعداد الشوارع، يف امليتة الفرئان ظهور بها يُنذر
فثمة ذلك، ومع أفريقيا. بجنوب الريفية البلدات إحدى يف كما كثرية عربات بملء لكن
إبَّان الفرئان من نُفوق حاالت ألي الروايات من أيٍّ يف ذكٌر يَِرْد لم أنه عىل عام إجماع
املؤرخون «أشار يقول: فحسب واحد تعليق هناك كان أوروبا. يف الطََّواِعني عرص أوبئة
إغفال قرروا لكنهم الفرئان»، من نُفوق لحاالت ذكر أي تحذف املعارصة الروايات أن إىل

الهامة. النقطة هذه

االنتشار رسعة (7)

املسافات هذه كانت كبرية، ملسافات يقفز الطاعون كان باألخص، فرنسا ويف إنجلرتا، يف
دون أيام، بضعة غضون يف كيلومرتًا) ١٥٠) ميل ١٠٠ إىل األحيان بعض يف تصل
،١٦٢٥ عام تشيشري بمقاطعة مالبس أَبَْرِشيَّة يف رأينا وكما تخللية. تفشٍّ نوبات حدوث
إىل زيارة من عائد شخص خالل من كيلومرتًا) ٣٠٠) ميًال ١٨٥ مسافة الطاعون انتقل
ثالث خالل يف الشمالية القطبية الدائرة إىل إيطاليا جنوب من األسود املوت وانتقل لندن.

سنوات.
نشاط عىل يعتمد الذي بِْيل الدَّ الطاعون انتشار مع الرسيع القفز هذا يتعارض
استغرق إذ ذلك؛ عىل مثاًال بالهند الطاعون أبحاث لجنة قدمت املحدود. القوارض
ويف مرتًا). ١٦٠) ياردة ١٠٠ مسافة لالنتقال أسابيع ستة ١٩٠٧ عام يف الدَّبِْيل الطاعون
٨ من ترتاوح ملسافة يتحرك كان و١٩٢٥ ١٨٩٩ عامي بني ما الفرتة يف أفريقيا جنوب

العام. يف فقط كيلومرتًا) ٢٠ إىل ١٣ (من ميًال ١٢ إىل

الرباغيث لهجوم قوارضتعرضت (8)

والقوارض واإلنسان والفرئان الرباغيث بني ينترش أن يستطيع بِْيل الدَّ الطاعون أن رأينا
دور اآلن سنفحص ظننَّا. مما تعقيًدا أكثر هو املرض هذا أن الواضح من املقاِومة.

الربغوث.
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التعلق عىل القدرة لديها األجنحة عديمة صغرية حرشات هي البالغة الرباغيث
مختلف إىل تنتقل وهكذا كبرية، بقفزات للقيام مالئمة وأرجلها خطاطيف، طريق عن
املالئمة، الحارِّ الدم ذوات الثدييات جلد لثقب مصممة الربغوث فم أجزاء إن عوائلها.
الربغوث يمتص الربغوث. معدة إىل صغري وريد من مبارشة بعدها الدم يَُسحب حيث
التي املصابة، القوارض أحد من عليها يحصل التي الدم وجبة يف البكترييا من كبريًا عدًدا
أحد املصاب الربغوث يهاجم عندما الرسيع. االنقسام خالل من صلبة كتلة عندئذ ن تكوِّ
للهجوم، تعرض الذي العائل دم مجرى إىل مبارشة الريسينية تتجه األخرى، القوارض

آخر. إىل ثديي كائن من البكترييا تنتقل الطريقة وبهذه
وتربية التكاثر عىل قدرته عىل الحياة قيد عىل الربغوث بقاء يتوقف الربِّية، الحياة يف
أن يمكن أخرى. وعوامل بيئية عوامل عىل بدوره يتوقف الذي األمر الرباغيث، من املزيد
إنجاب ماكينة هو البالغ (الربغوث تقريبًا بيضة ٤٠٠ إىل ٣٠٠ من الفأر برغوث يضع
البيض من بكل بشدة املحيطة البيئة يف والرطوبة الحرارة درجة ترض لكن فعلية)،
والرطوبة مئوية درجة و٢٧ ١٨ بني ما الحرارة درجة تعترب الريقات. ونمو املوضوع
األقل الحرارة درجة أن حني يف البيض، لوضع مثالية ظروف هي ٪٧٠ البالغة النسبية

العملية. هذه تعيق مئوية درجة ١٨ من
بني ما الفرتة يف إنجلرتا لوسط املتاحة اْلُمناخية البيانات جميع تويج جراهام جمع
الحرارة درجة متوسط تخطَّى أن يحدث لم أنه وبرهن ميالدية، و١٩٠٠ ٩٠٠ عامي
لم البيض. لفقس مناسبة تكون بحيث مئوية درجة ١٨٫٥ وأغسطس يوليو شهري يف
الذي بِْيل الدَّ للطاعون منتظمة موسمية تفشٍّ نوبات إيواء عىل قادر بُمناخ بريطانيا تَُمرَّ
ربما األمر، حقيقة يف الشتاء. يف ليس وبالطبع الصيف، شهور يف حتى الرباغيث، تنقله
املنطقة يف الغربي، الجنوب منطقة يف إال أوروبا يف مواتية مناخية ظروف تتوفر لم

واإليبريية. اإليطالية الجزيرتني وشبه املتوسط للبحر الساحلية
كانت السوداء الفرئان وأن تتكاثر أن استطاعت الرباغيث أن فكرة تقبل يمكن ال
من القريبتني والنرويج أيسلندا يف الحال وكذلك واسكتلندا، لندن يف األوبئة إبَّان نشطة
الجليدي العرص إبَّان أنه الُحسبان يف نضع أن الرضوري من الشمالية. القطبية الدائرة
كان الرباغيث تكاثر أن امُلناخية الظروف أكدت ه، أَُشدِّ عىل الطاعون كان حينما الصغري،

مستحيًال.
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تكن لم العرشين. القرن يف أوروبا غرب يف املئوي باملقياس يوليو شهر حرارة درجة متوسط
تنقله الذي بِْيل الدَّ للطاعون موسمية تفشٍّ نوبات إليواء مناسبة الصيف يف الحرارة درجات

املتوسط. البحر عىل فرنسا وساحل إسبانيا يف إال الرباغيث

اإلنسان عند الدَّبِْيل الطاعون (9)

القوارض، يصيب طبيعيٌّ مرٌض بِْيل الدَّ الطاعون أن هي سابًقا تأكَدْت التي املهمة النقطة
الفرئان براغيث لدغات خالل عاِرضمن نحو عىل أو آلَخر حنٍي من إال اإلنسان يصيب وال
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اإلنسان يف بِْيل الدَّ الطاعون فظهور وعليه، موته.» بعد الطبيعي عائلها هجرت «التي
البرش، ُسكنَى من بالقرب املصابة الربِّية القوارض إحدى دت َرشَ إذا باملرة. متوقع غري
تنتقل أن يمكن الريسينية فإن الجوار، يف تعيش التي الفرئان مع براغيثها نقلت وعندئذ
مستودًعا وليس وسيط مجرد الفأر اإلنسان. إىل الفأر ومن الفأر، إىل القارض هذا من

العدوى. تمرير ثم املوت عىل دوره يقترص إذ بِْيل؛ الدَّ للطاعون
— يخرجون فعندما البرش، بها يُصاب أن يمكن التي األخرى الطرق من العديد ثمة
مبارشة بِْيل الدَّ الطاعون إليهم ينتقل ربما — التنزه أو الصيد أجل من املثال سبيل عىل
العدوى من النمط هذا يحدث ما عادة الربية. القوارض عىل تعيش التي الرباغيث من
وإن الربية، القوارض تناول أو ِجلدها َسْلخ أو الحيوانات حبس عند ضيق نطاق عىل
بالطاعون صياد ألف ٦٠ نحو و١٩١١ ١٩١٠ عامي بني منشوريا يف أُصيب قد كان
حني ومن ِفرائه، عىل الحصول أجل من يصطادونه كانوا الذي املرموط حيوان من بِْيل الدَّ
املنزلية الحيوانات من حيوان لحم تناول عند بِْيل الدَّ بالطاعون شخص يُصاب آخر إىل

مصابة. برية قوارض يسكنها منطقة يف ترعى كانت التي الجمل) أو املاعز (مثل
عجب وال املختلفة. عوائله بني بِْيل الدَّ الطاعون نرش يف محوريٍّا دوًرا الربغوث يلعب
ألنه دائًما؛ نسبيٍّا منخفض بِْيل الدَّ الطاعون تفيش نوبات يف البرش وفيات معدل أن يف
رضب عندما أنه حني يف عشوائي، نحو عىل الرباغيث وتنرشه القوارض يصيب مرض
األرواح يف الخسائر كانت القارِّية أوروبا أو إنجلرتا يف املحليني السكان بِْيل الدَّ الطاعون
قد النسبة هذه تكون أن وارًدا كان وإن باملائة، ٤٠ إىل ٣٠ نحو إىل الغالب يف تصل

السكان. من باملائة ٦٠ إىل لتصل ارتفعت
نحو عىل سنتناوله (الذي والرِّئَوي بِْيل الدَّ البرش: لدى بِْيل الدَّ الطاعون من نوعان ثمة
الطاعون مرىض يوجد اليوم، البرش بني التفيش نوبات من نوبة أي يف تفصيًال). أكثر
للعدوى ناقلني غري هم وعموًما الرباغيث، خالل من أُصيبوا فقد مفتوحة؛ عنابر يف بِْيل الدَّ

اآلخرين. لألشخاص
الرِّئَوي) الطاعون حال يف يظهر ال (لكنه بِْيل الدَّ للطاعون مميِّز عَرض هو الدَّبْل
الغدة تورم خالل من تتكون األحجام متنوعة كتلة وهو اسمه. عىل املرض َي ُسمِّ وقد
املوضع عىل يعتمد مكانه أن إال الفخذ، من العليا املنطقة يف عموًما توجد التي اللمفاوية
الضحية. مالبس شكل عىل بدوره يعتمد الذي األمر اإلنسان، الربغوث فيه َلدََغ الذي
الفالح إن املعدية األمراض عن دقيًقا تقريًرا كتب الذي كريستي، بي إيه الدكتور يقول
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الفرئان التي تعيش
يف محيط ا&نازل

القوارض ا&قاومة

الرباغيث

الطاعون
بِْيل الدَّ

اإلنسان

اإلنسان

الطاعون
الرئوي

املقاومة القوارض بني الطاعونية الريسينية تمرير يف الرباغيث تلعبه الذي املحوري الدور
تنتقل أن يمكن ال البرش. إىل بِْيل الدَّ الطاعون نقل ويف لإلصابة قابلية لديها التي والفرئان

الرئوي. الطاعون حال يف إال آخر إىل شخص من مبارشة العدوى

أي يف الرباغيث تلدغه أن يمكن وقبعة، تحتي رسوال سوى يرتدي ال الذي اإلندونييس
وبنطاًال الساق عايل حذاءً يرتدي الذي الليبي املزارع أما ساقاه. األخص وعىل مكان،
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أُوتي ما كل يستخدم أن الربغوث فيحتاج متدلية، فضفاضة وثيابًا الخيل لركوب قصريًا
الساق. من إليهما الوصول يف أسهل الرقبة أو الذراع ولعل جلده، إىل للوصول قوة من
خالل من اإلصابة ستكون ما، حيوان جلد سلخ من بالطاعون املريض يُصاب عندما
تستقر فربما الحيوان، لحم تناول إذا أما اإلبْط. منطقة يف الدَّبْل يتكون وسوف يديه
اإلنسان إصابة أن الواضح من رقبته. يف الدَّبْل يتكون وسوف اللوزتني عىل البكترييا

عشوائية. مسألة الطاعونية بالريسينية
يكون ما وعادة الثاني، أو األول اليوم يف املرض، من مبكرة مرحلة يف الدَّبْل يظهر
قيد عىل يظلون أو يكفي بما طويلة لفرتة يعيشون الذين املرىض يف للغاية. ولينًا مؤمًلا

الصديد. ويفرغ بْل الدَّ ينفتح الحياة،
يمكن ال نحو عىل طفيًفا يكون ربما إذ ومساره؛ املرض بَْدء يف كبري تنوع ثمة
إىل يومني بني ما ترتاوح ما عادة الحضانة فرتة أن واألهم بقوة. يظهر ربما أو مالحظته
استنتجناه الذي التقدير عن كبرية بدرجة مختلفة مدة وهي اإلصابة، بعد فقط أيام ستة

النزيف. الطاعون عن
ِفْعيل َدبْيل بطاعون اإلصابة إثر عىل َحتَْفه َلِقَي ار لبَحَّ ترشيحيٍّا تقريًرا فحصنا لقد
موت عىل محدودة أمارات سوى تُظهر لم الداخلية األعضاء أن والحظنا ،١٩٠٠ عام
املبدئية الترشيحات تقارير نتناول عندما بعد فيما النقطة هذه أهمية ستتجىل أنسجتها.

عرش. السابع القرن يف النزيف الطاعون بسبب املتوفني لجثث

الطاعون من فتاكة مختلفة نسخة الرئوي: الطاعون (10)

إىل البكترييا تصل الضحية تموت أن قبل بِْيل، الدَّ الطاعون حاالت من باملائة ٥ نحو يف
وأي بَْلَغمه. يف البكترييا يسعل فإنه للغاية طويل لوقت املريض عاش وإذا الرئتني،
منذ الرِّئَوي. بالطاعون ويُصاب البكترييا يستنشق ربما املريض مع احتكاك يف شخص
الطاعون عدوى آخر شخص إىل مبارشة ينقل أن ملريضواحد يمكن فصاِعًدا، الحني ذلك
ا، وحادٍّ مباغتًا املرض بَْدء ويكون واحد. بُْرغوث تدخل وبدون الطريقة بنفس الرِّئَوي
أبًدا تعيش وال تقريبًا، الثالث اليوم يف وتموت رسيًعا الضحية يقهر املرض أن واألهم

دائًما. فتاك الحديث الطبي العالج دوَن الرِّئَوي الطاعون إن السادس. اليوم بعد
أوروبا؛ يف الطََّواِعني فحص لدى خاصة أهمية له الرِّئَوي للطاعون الكامل الفهم إن
حيث بارد ُمناخ يف بعيدة ملسافات فجأة يقفز أن بِْيل الدَّ الطاعون بمقدور يكن لم إذ
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خاملة سوداء فرئان فقط إنما نشطة، براغيث وال القوارض من مقاِومة أنواع توجد ال
مبارشة تنتقل التي الرِّئَوي الطاعون عدوى أن كثريون زعم السبب لهذا املرض. لنقل

أوروبا. طاعون أوبئة وراء السبب كانت آخر إىل شخص من
ال الرئوي الطاعون أن وضوح بكل ثبت أوًال: مهمة؛ نقاط ثالث يتجاهلون أنهم إال
تزال فال وعليه عنه. بمعزل يستمر أن يمكن ال وأنه بِْيل الدَّ الطاعون دوَن يحدث أن يمكن
بالطاعون اإلصابة أدَّت الغالب يف قائمة. بِْيل الدَّ الطاعون وجود عىل االعرتاضات جميع
ملحوظ، نحو عىل بِْيل الدَّ الطاعون نوبات عن الناجمة الوفيات أعداد استفحال إىل الرئوي
والجريان باملريض، اعتنت التي والعائلة العائلة، أفراد بني انحرص الرئييس تأثريها أن إال

لزيارته. وفدوا الذين
بسبب واملوت اإلصابة بدء بني ما الفاصلة الفرتة أن عىل عام إجماع ثمة ثانيًا:
أقرص. لفرتة معديًا يكون املريض إن بل أيام، ٥ نحو ربما قصرية، الرئوي الطاعون
إصابته لدى تماًما أُنهك ما ورسعان الشديد، املرض أصابه شخًصا أن املستبعد ومن
ينرش أن بمقدوره كان أيام، ثالثة سوى املوت وبني بينه يكن ولم الرئوي، بالطاعون
الطاعون تفيش نوبة ستكون لذلك، ونتيجة بحًرا؛ أو برٍّا سواء طويلة مسافات املرضعرب
منحنى يف تماًما رأيناه ما عكس وهذا الوباء. يندثر ما ورسعان األمد، قصرية الرئوي

األمد. طويل الدَّبِْيل الطاعون لوباء الجرس
ِرئَويٍّا كان الطاعون أن احتمالية أوروبا طواعني إبَّان بْل الدَّ ظهور يستبعد ثالثًا:

األمراض. من النوع هذا يف يظهر ال بْل الدَّ ألن

املسئول؟ هو اإلنسان بُْرغوث كان هل (11)

من مبارشة ينتقل كان الطاعون أن َمضض عىل َقِبلوا ن ممَّ آخرين ملؤرخني َخَطَرْت
طريق عن ينترش كان بِْيل الدَّ الطاعون أن زعموا فقد جديدة، فكرًة آخر إىل شخص
فإنه بالفعل، ويحدث ممكن املسار هذا عرب العدوى انتقال أن مع لكن اإلنسان. براغيث
املوجهة االعرتاضات جميع أن لدرجة كبرية، بدرجة الفرئان براغيث مسار من فعالية أقل

أكرب. وبدرجة بل سارية، تزال ال سابًقا حرصناها التي الرباغيث تورط نحو
عىل مثاًال يبدو الذي االحتمال، بعيد االقرتاح هذا مؤيدو يذكر ال حال، أي عىل
اإلنسان براغيث أُصيبت أن حدث كيف املستبعدة، تلك حتى األبواب كل َطْرق محاولة
مبدئي وباء من بها أُصيبت قد كانت لو األول. املقام يف الطاعونية» «الريسينية ببكترييا
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الحجج كل النطبقت والرباغيث، والفرئان املقاِومة القوارض مع العادي بِْيل الدَّ للطاعون
أكثر. مستبعًدا السيناريو هذا تجعل رضورية غري إضافية تعقيدات مع سابًقا، املطروحة

خرافة استمرار (12)

السيد وأن االتهام موضع يف ً خطأ ُوِضَع قد بِْيل الدَّ الطاعون أن من تام يقني عىل إننا
التالية: لألسباب نتيجة تماًما بريء الفأر

أوروبا. يف املقاِومة القوارض انعدام •
إنجلرتا. ريف يف فرئان وجود عدم •
شديد. ببطء ينترش بِْيل الدَّ الطاعون •

الرباغيث. فيها تعيش أن عىل الربودة قارسة الحرارة درجة •
للغاية. منخفضة بِْيل الدَّ الطاعون َوَفيَات •

بأيسلندا. املناخية الظروف ظل يف مستحيًال كان بِْيل الدَّ الطاعون انتشار •

مفصلة معرفة املؤرخني معظم يملك ال بِْيل؟ الدَّ الطاعون نظرية إذن استمرت ملاذا
التفاعالت لرشح كامًال فصًال خصصنا السبب ولهذا بِْيل؛ الدَّ للطاعون املعقدة بالبيولوجيا
بهذا وباء لحدوث الرضورية والبيئة واإلنسان والفرئان املقاِومة والقوارض الرباغيث بني

املرض.
يف وقعت التي تلك جانب إىل القارِّية أوروبا تفيش نوبات َدَرسوا َمْن هم قليلون
ملا أوروبا، يف الطََّواِعني درس قد رشوزبري الربوفيسور أن لو املثال، سبيل عىل إنجلرتا.
األرواح يف الخسائر ليقدِّر َقطُّ كان وما التيفوس، داء بأنه منها البعض ليصف َقطُّ كان
اعتقاده يربر كي ذلك فعل إىل اْضُطرَّ أنه حد إىل فقط، باملائة بخمسة األسود املوت إبَّان

املعدي. العامل كان بِْيل الدَّ الطاعون بأن
األفراد يقفز أن ا جدٍّ السهل من كان البارزة، أبحاثه نتائج عن يرسني أعلن عندما
دون أوروبا طواعني جميع عن أيًضا املسئولة هي الطاعونية الريسينية أن استنتاج إىل
فإنهم املؤرخون، قرر إن ما بموضوعية. والحقائق األدلة فحص عناء أنفسهم يكلفوا أن
بأكمله. العرشين القرن ِطيلة نقاش بال رأيهم الجميع وَقِبَل ِعناد، بكل برأيهم تمسكوا
الطاعون أن استنتاج من التَملُّص املستحيل فمن أعيننا، أمام األدلة جميع توافر مع
املرضني كال ضحايا أن حقيقة بخالف وفعليٍّا، بِْيل. الدَّ بالطاعون عالقة له ليس النزيف
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االتهام بإصبع إليه اإلشارة يمكن ما فآخر الجلد، تحت وأورام الغدد تضخم من عانوا
قاطع بشكل رفضنا لقد الطاعونية. الريسينية هو النزيف للطاعون املعدي العامل أنه عىل
عىل املرض تفىش فهل ذلك، ومع قصتنا. يف دور أي بِْيل الدَّ للطاعون يكون أن احتمال

أوروبا؟ من مناسبة مناطق يف قصرية، لفرتات كان وإن متقطع، نحو
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عرش الثاني الفصل

إيه:رصفاالنتباه إن الدي حتليل
األساسية القضية عن

ومن أوروبا، عىل قاًرصا ،١٦٧٠ عام نحو حتى ١٣٤٧ عام منذ النزيف، الطاعون كان
منتًرشا بِْيل الدَّ الطاعون كان أخرى، ناحية من أفريقيا. شمال سواحل عىل آخر إىل حني
الطاعون فيها كان التي قرون الثالثة إبَّان األوسط والرشق آسيا أنحاء يف ومستفحًال
أوروبا. أعتاب إىل وصل حتى تغلغل الواقع، يف أوروبا. عىل قبضته محِكًما الغامض
حيث هناك؛ بإحكام أقدامه خ يَُرسِّ أن املمكن من يكن لم بِْيل الدَّ الطاعون أن اآلن ندرك
باإلضافة للمرض، دائًما مستودًعا تشكِّل أن بإمكانها مقاومة قوارض توجد تكن لم إنه
الواسعة املنطقة هذه من الكثري أنحاء يف باملرة ُمواتية تَُكْن لم امُلناخية الظروف أن إىل

منفصلة. معاقل الطاعونني لكال كان وهكذا رأينا. كما
حرارة ودرجة ُمناخ أن أظهر من أول تويج جراهام كان واحد: استثناء ثمة أنه إال
السفن كانت فحتما الصيف. إبَّان الرباغيث لتكاثر مناسبتني كانتا املتوسط البحر سواحل
السوداء الفرئان بانتظام تجلب أفريقيا وشمال املتوسط البحر رشق بُلدان من القادمة
الطََّواِعني. عرص إبَّان فرنسا وجنوب وإسبانيا إيطاليا موانئ إىل بِْيل الدَّ بالطاعون املصابة
السوداء الفرئان وسط رسيع وباء يف وتسببت الشاطئ عىل الفرئان هذه من أي رست هل

لإلصابة؟ قابلية لديها التي األخرى والقوارض املحلية
بالفعل توجد كانت أنه واكتشفنا املحتملة، املوانئ سجالت فحص عىل العزم عقدنا

املتوسط. البحر سواحل بمحاذاة األسود للطاعون صغرية تفشٍّ نوبات عىل أدلة
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النوبات هذه عىل الشمالية للدول-املدن الصحية السلطات أطلقت إيطاليا يف
يأخذونها كانوا (التي الكبرية» «الطََّواِعني عن لتميزها صغرية» «طواعني بِْيل الدَّ للطاعون
برٍّا، محدودة ملسافة تنترش األحيان بعض ويف املوانئ، يف تبدأ األوبئة كانت أكثر). بجدية

. َقطُّ مستوطنًا املرض يصبح ولم تستمر لم لكنها
املتوسط البحر عىل برشلونة ميناء األقل عىل َدبْيل طاعون نوبة عرشة إحدى رضبت
وكانت للغاية، محدودة َوَفيَات عن أسفرت أنها إال و١٥٩٠، ١٣٧٠ عامي بني الفرتة يف
بالتجار عامرة مدينة برشلونة كانت عرش الخامس القرن يف متقطع. نحو عىل تحدث
كانت وهكذا املتوسط، بُلدان جميع مع تجارة لها وكان واملحرتفني، والباعة واملالحني
األوبئة تنترش لم املصابة. والرباغيث السوداء الفرئان من كبرية أعداًدا بانتظام تستقبل
إىل ترتفع لم األرواح يف الخسائر أن واألهم أخرى، مدينة أية إىل أو برٍّا بعيدة ملسافة
املثال، سبيل عىل معٍد. ملرض معتاد وباء أي يف رأينا كما ذلك بعد تهبط ثم ذروة نقطة
شهر من يوميٍّا فردية َوَفيَات ١٤٩٧ عام برشلونة يف وقعت التي التفيش نوبة شهدت

النزيف. الطاعون يف األحداث مسار من تماًما العكس عىل وهذا سبتمرب، إىل يوليو
طاعون أوبئة شك بال توجد كانت فقد البداية؛ يف ظننَّا ا ممَّ تعقيًدا أكثر املوقف
وحتًما أوروبا. أنحاء يف النزيف الطاعون تفيش أثناء املتوسط البحر موانئ يف عارضة دبيل
ألوبئة تكن لم املحلية. القوارض جميع نُفوق بمجرد تخمد كانت ألنها قصرية كانت
املرعبة بالوفيات مقارنة أهمية، هذه األمد القصرية املتقطعة املحلية بِْيل الدَّ الطاعون
يشعرون اليوم مؤرِّخي جعلت أنها إال النزيف، الطاعون َجرَّاء الناس تكبدها التي واملعاناة

الَحرْيَة. من باملزيد

١٧٢٠ عام مارسيليا يف مؤكد دبيل طاعون (1)

من بفرنسا مارسيليا ميناء عانى تماًما، النزيف الطاعون اختفاء عىل عاًما ٥٠ مرور بعد
ومن كامًال تحليًال األحداث تسلسل حللنا لقد بعناية. توثيُقه جرى كبري طاعون وباء
نوبة وتفاصيل نمط بني ما وشتان حقيقيٍّا. دبيل طاعون وباء هذا كان نقول: شك دون
بأن تويج جراهام اقرتاح كان ثم من النزيف. للطاعون التي وتلك بِْيل الدَّ الطاعون تفيش
الطاعونية» «الريسينية إليواء مناسبة كانت املتوسط البحر موانئ يف والظروف امُلناخ

صحيًحا. شك بال
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٥٠ مدار عىل كبري طاعون وباء تشهد لم الصحية السلطات أن من بالرغم وحتى
للحجر القديمة الراسخة التدابري وضعوا فقد فعله؛ عليهم يتحتم ما أدركوا فإنهم عاًما،
املطاف نهاية ويف التنفيذ. موضع الصحي» الحجر و«أطواق يوًما ٤٠ مدته الذي الصحي
ُمجدية غري االحتياطات هذه كانت بالطبع كثرية. أميال ملسافة دائرية أسواًرا أنشئوا
الفرئان مكافحة يمكن فال قبل. من يعرفوه لم مرض مع يتعاملون كانوا ألنهم باملرة
الحجر أنواع من نوع ألي تخضع هي وال صحية، بأطواق لها املصاحبة والرباغيث
٣٠٠ مدار عىل تعلموه ما فكل الحتمي؛ املوت لهم مقدًرا مارسيليا أهل كان الصحي.

الجديد. العدو هذا أمام الجدوى عديم كان النزيف الطاعون من املعاناة من عام
بغزارة. وتكاثر امليناء إىل األرجح عىل وصل قد البُنِّي الفأر كان ١٧٢٠ عام بحلول
الصيادين أن امللكية الطب جمعية اجتماعات أحد يف روبرتس ريموند روى ١٩٦٦ عام يف
يسلط البحر. يف وأْلَقْوها الجثث وَجرُّوا امليناء يف ميت فأر آالف ١٠ ِشباكهم يف جمعوا
«الريسينية بكترييا عدوى تصيبها عندما للفرئان الهائل النفوق معدل عىل الضوءَ هذا

الطاعونية».
بروفنس، منطقة ريف إىل الخارج نحو بِْيل الدَّ الطاعون تحرك املطاف، نهاية يف

املنطقة. يف البلدات وبعض يَاع والضِّ القرى نحو ببطء زاحًفا

اليوم الثائر الجدل (2)

كان الوسطى العصور يف تفىش الذي األسود املوت الجدل: هذا حسم بمقدورنا أنه «نرى
البحر بجامعة وزمالؤهما درانكورت وميشيل راؤول ديديري كتب هكذا دبليٍّا.» طاعونًا
يف عليها ُعثر عظمية هياكل نقبوا قد وكانوا .٢٠٠٠ عام أكتوبر يف بمارسيليا املتوسط
أن زعموا وقد املتوسط. البحر عىل املطلة الفرنسية السواحل يف بروفنس منطقة يف قبور
السادس القرنني يف األسود املوت يف ماتوا الذين الطاعون ضحايا تخص الهياكل هذه
وباالستعانة األسنان، لُبِّ من النووي للَحْمض عينات استخرجوا وقد عرش. والثامن عرش

الطاعونية. الريسينية وجود اكتشفوا أنهم زعموا الجزيئية، البيولوجيا بأدوات
من عدد يوجد لكن أثبتناه. ما كل عكس فهي األوىل؛ للوهلة محرية األخبار هذه

بثقة. الحسبان يف والقاطع الناضج غري تأكيدهم أخذ عدم إمكانية وراء األسباب
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امُلنقبة القبور من التحقق (3)

خارج كمدافن فرنسا بجنوب مونبلييه بمدينة ودميان قزمان القديسني مقابر استُخدمت
أنه: وزمالؤه راؤول استنتج عرش. السابع القرن حتى التاسع القرن منذ املدينة أسوار

كانت منها أربعة أن يحتمل املوقع، هذا يف املوجودة قرب الثمانمائة بني من
القبور هذه أُرِّخت أكفان. دوَن عظمية هياكل عىل احتوت ألنها كوارث؛ قبوَر
القرن وأواخر عرش الثالث القرن بني ما الفرتة يف ُحفرت أنها عىل األربعة
جدار خلف عرش، الثالث القرن إىل يعود سدٍّ بأعىل ملوقعها نظًرا عرش الرابع
افرتاًضا وضعنا فقد وعليه … عرش الرابع القرن من الثاني النصف إىل يعود
املوت ضحايا هياكل هي القبور بهذه املوجودة العظمية الهياكل أن ُمفاده

األسود.

العظمية الهياكل أن املرتاخي األثري التنقيب هذا عىل ِبناءً نفرتض يجعلنا سبب من ما
نخلص أن يمكننا ما كل .١٣٤٨ عام بروفنس بمنطقة األسود املوت تخصضحايا كانت

عرش. والسابع التاسع القرنني بني ما وقت يف ُدفنت الجثث أن هو إليه
١٣٣ عىل احتوى وقد بروفنس. بمنطقة المبسك بلدية يف جماعي قرب ثاني اكتُشف
َحْجر مستشفيات لضحايا الهياكل هذه أن إىل التاريخية البيانات و«تشري عظميٍّا هيكًال
مرة «.١٥٩٠ وسبتمرب مايو بني ما الفرتة يف ُدفنوا وقد دبيل، لطاعون قديم صحي

ناقصة. واألثرية التاريخية األدلة أخرى،
يف ١٧٢٢ عام مايو يف ُدفنت عظمي هيكل ٢٠٠ نحو عىل الثالث القرب احتوى
هذا كان رأينا وكما عاًما، ٥٠ من بأكثر النزيف الطاعون اختفاء بعد هذا كان مارسيليا.
الريسينية لبكترييا آثار عىل العثور يف عجب وال حقيقي، دبيل طاعون تفيش لنوبة موقًعا

الضحايا. هؤالء لدى الطاعونية

عليها؟ يُعتمد إيه إن الدي اختبار تقنية هل (4)

،٢٠٠٣ عام سبتمرب يف بمانشسرت الدقيقة األحياء لعلم الربيطانية للجمعية اجتماع يف
تقنية أن إىل أكسفورد، بجامعة القديمة الحيوية الجزيئات قسم رئيس كوبر، آالن أشار
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عىل عالوة بالُعيوب. َمُشوبة كانت ودرانكورت راؤول استخدمها التي إيه إن الدي تحليل
لوثت قد الفرنيس، الفريق فعل كما بداخلها، ما وكحت األسنان شق عملية أن يرى أنه
الريسينية عىل احتوت تقريبًا الفرنسية العينات كل أن املريب، واألمر بالبكترييا. العينات

الدافئ. مونبلييه ُمناخ يف إيه إن للدي مرتفع نجاة معدل وهو الطاعونية،
مشكالت تاريخه شاَب أنه إال اليوم، التطور رسيع مجال هو إيه إن الدي مجال إن
عىل األخرى. واملصادر والبكترييا اإلنسان يَِد يف دائًما املوجود إيه إن الدي من تلوث
جينية مادة عن أكسفورد بجامعة الفايكينج رجال ألحد ِسن اختبار أسفر املثال، سبيل
نسبيٍّا الحديثة العظام حتى أنه تعقيًدا، املشكلة يزيد ومما األقل. عىل شخًصا ٢٠ من

استخراجها. يصعب إيه إن الدي من تُذكر ال تكاد صغرية كميات عىل تحتوي
وزمالؤه راؤول عليه عثر الذي الريسينية، إيه إن دي بأن مقتنًعا كوبر آالن يزال ال
خاطئ اكتشاف مسألة وبروفنس، بمارسيليا مدفونة كانت جثث من مأخوذة أسنان يف

للعينات. عارض لتلوث نتيجة

ضحايا لدى الطاعونية الريسينية لبكترييا آثار عىل ُعِثَر هل (5)
أوروبا؟ من أخرى أماكن يف طاعون

مة مصمَّ أنها يََرْوَن التي الجزيئية البيولوجيا تقنيات باستخدام وزمالؤه، كوبر آالن حلل
قبور خمسة يف عليها ُعِثَر عظميٍّا هيكًال ٦٦ من ِسنٍّا ١٢١ الريسينية، أجل من خاصة
عام الطاعون ضحايا أجل من ُحفر بلندن سميثفيلد إيست يف يقع قرب منها جماعية،
بلندن، سبيتالفيلدس بأَبَْرِشيَّة فيها مشتبه طاعون ُحفر أيًضا فحصوا وقد .١٣٤٩
عىل واحدة ِسنٌّ تَْحتَِو لم بفرنسا. وفردان أنجيه ومدينتي بكوبنهاجن، وفودروفسجارد

مميز. يرسينية بكترييا إيه إن دي
هذه أن عىل دليًال تعد ال الريسينية وجود تنفي التي نتائجه أن كوبر يوضح
األسنان، البكترييا تخرتق لم فلربما بِْيل الدَّ بالطاعون اإلصابة َجرَّاء من تَُمْت لم الضحايا

يَنُْج. لم الريسينية إيه إن دي لعل أو
بأن قناعة عىل فنحن األخرية؛ النتائج هذه ِحياَل الدهشة من نوع بأي نشعر ال

النزيف. الطاعون هو فريويس بمرض اإلصابة إثر عىل َحتَْفهم َلُقوا قد الضحايا هؤالء
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تكررت لو حتى ولكن إيه، إن الدي تحليالت موثوقية عىل للحكم مؤهلني ولسنا
بأي تُثبت أن املستحيل من فإنها صحتها، وثبت وزمالئهما ودرانكورت راؤول نتائج
يصيب الذي املرض هذا كان َدبْليٍّا». طاعونًا كان األسود «املوت أن األشكال من شكل
كان فقد وعليه املحيطة، واملنطقة مارسيليا يف آخر إىل حني من رأينا، كما يظهر، الفرئان

ممكنًا. الطاعونية الريسينية آثار بقاء
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عظيمة لقرية احلقيقية القصة

من واحد إىل النزيف الطاعون عن جديدة معرفة من اكتسبناه بما مسلحون ونحن ُعدنا
عن معربة صورة يقدم االبتالء هذا مساره. فحص نُعيد كي الطاعون ابتالءات أشهر

التفيش. نوبات إحدى أثارته الذي الرعب
املعروفة األوىل، الطاعون رضبة يف فحتى مذهل، اكتشاف إىل أيًضا توصلنا لقد
معرضني كانوا حتًما الذين األشخاص بعض أن عىل أمارات رأينا األسود، املوت باسم
ثار وفيما الجديد. املرض هذا ضد محصنني يبدو ما عىل كانوا بالعدوى، لإلصابة
جمعنا فشيئًا، شيئًا قصتنا أحداث وتكشفت التالية، عام الثالثمائة مدار عىل الطاعون

األمر. هذا عن واألدلة اإلشارات من واملزيد املزيد
فكرة املقدسة األلواح عىل فيها نُقشت (التي إيم يف الوباء الفصل هذا يف نبحث
عن آخر ا مهمٍّ خيًطا ونكتشف الطاعون) عن املسئول العامل باعتباره بِْيل الدَّ الطاعون
إبَّان أوروبا يف األشخاص لدى تدريجيٍّا تكوَّنت التي بِْيل، الدَّ الطاعون مقاومة طبيعة

الطََّواِعني. عرص

ُخرافة صنع (1)

رضبها قرية أشهر دربيشري، بمقاطعة إيم قرية قصة فيها ُرِويَْت التي األوىل املرة
بما الجميع أن الرواية هذه من بشدة يتضح .١٨٥٥ عام كانت اإلطالق، عىل الطاعون
أقنع آَخر. إىل إنسان من مبارشة ينتقل معديًا مرًضا كان أنه اعتقدوا القرويون فيهم
حدود حول صحيٍّا طوًقا يقيموا أن واجبهم من أن القرية أهل مومبسون ويليام الكاهن
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الذهاب يف سريغب شخًصا ثمة (وكأن إليها الدخول من شخص أي يمنعوا وأن إيم،
شخص ألي مسموًحا يكن لم القرية. مغادرة ذلك، من األهم أو األساس)، من هناك إىل
(مع األخرى البلدات أو القرى إىل العدوى يأخذ فسوف يَِفرَّ فمن القرية؛ من بالفرار
هناك القرية قاطنو مكث التفيش). موجة من األوىل املراحل يف بالفعل هرب البعض أن
التضحية هذه نجحت اآلخر. تلو واحًدا يموتون وهم بعًضا بعضهم وشاهد محتجزين،

القرية. داخل الطاعون احتواء وجرى نجاح أيما البطولية
وترسخت عرش، التاسع القرن نهاية يف بِْيل الدَّ الطاعون طبيعة يرسني أوضح بعدما
تشكلت وهكذا وحرفوها، إيم قصة الناس عدَّل الطََّواِعني، يف السبب كان املرض أن فكرُة
وأصبحت كبريين. واهتمام بعناية املحليون املؤرخون حفظها وقد خرافية. شعبية قصة
القرية، خيَّاط هادفيلد، ألكسندر إن االختالفات): بعض (مع اآلن تقول التقليدية القصة
بعض يف كما مصاب فأر (أو مصاب برغوث منها خرج مبللة، أقمشة به صندوًقا تسلَّم
فيكرز أُصيب عندئٍذ لتجفيفها، املالبس علَّق عندما فيكرز جورج مساعده لدغ الروايات)
الفخذ. أعىل ومنطقة رقبته عىل كبرية أورام وظهرت بالهذَيان أُصيب فقد شديد؛ بإعياء

بِْيل. الدَّ الطاعون من ومات صدره عىل املميتة الطاعون بقعة ظهرت الثالث، اليوم يف
ألن إيم؛ يف الطاعون حقيقة قاطع نحو عىل نكتشف أن خاصة بصفة املهم من
تفيش نوبات إحدى عن عام املائة ذات القصة بهذه بعناد يتشبثون يزالون ال الجميع
والعرشين الرابع يف املثال، سبيل عىل األدلة. جميع تناقض من الرغم عىل بِْيل الدَّ الطاعون
املوتى» «أرسار بعنوان برنامًجا الربيطانية باإلذاعة الرابعة القناة بثت ،٢٠٠٢ فرباير من
قماش قطعة ينفض رجًال الربنامج عرض وقد إيم، عن قصة تقديم إىل يهدف كان
فإن النحو، هذا عىل بِْيل الدَّ الطاعون وصول صور أنه ومع مصابة، براغيث عىل تحتوي
إىل شخص من مبارشة ينتقل بسيط ُمْعٍد مرض انتشار بوضوح َصوَّرت الحلقة بقية

القرية. أنحاء يف آخر
عرب سيارتها وقادت املناسب، النحو عىل امليداني بالعمل تقوم أن سكوت سو قررت
باالستعانة الجريمة مرسح سو عاينت إيم. الستطالع بارد شتوي يوم يف البيناينز جبال
العديد لها التُقط التي الطاعون أكواخ منها التي األدلة من تبقى ما وشاهدت بخريطة،
إنها يُقال الكنيسة من الشمايل الهيكل يف وخزانة الوباء، بَْدء شهدت والتي الصور من
القومي، املتحف زارت كما الشهري. القماش عىل احتوى الذي الصندوق من ُصنعت
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التي املهَن يوٍم ذات كانت الحرير ونسج األحذية وصنع الرصاص تعدين أن وعلمت
القرية. أهل يمتهنها

حانة
تاونهيد

كوخ
مارشال هاو

كوخ

قرب ضحية طاعون

جرس فيدلر

تاونهيد مدرسة

حانة روز آند كراون

مسطح ملحي

وادي كوكلت دلف

أحواض تروية األحصنة

منزل فرانسيس
ومارجريت بالكوول،

اللَّذَين نََجَوا من
اHوت ألنهما كانا

مقاِومI للطاعون

ماري هادفيلد

حظائر
صغMة

فناء
الكنيسة

الكنيسة

عائلة سيدول
عائلة راج

منزل
كاهن األَبَْرِشيَّة

ضحايا الطاعون
أكواخ
حظMة منزل

دبليو إم وود

حانة
عمال اHناجم

إيم

لندن

قبور ضحايا الطاعون
يف أحد الحقول

وصية مومبسون
التي تُركت فيها

البنود

مقابر راييل

طرف اHدينة

حانة
بولد رودني

مقابر
الطاعون

إىل ضيعة
ستوني ميدلتون

حيث عاشت روالند توري

حانة
تاونهيد

كوخ
مارشال هاو

كوخ

قرب ضحية طاعون

جرس فيدلر

تاونهيد مدرسة

حانة روز آند كراون

مسطح ملحي

وادي كوكلت دلف

أحواض تروية األحصنة

منزل فرانسيس
ومارجريت بالكوول،

اللَّذَين نََجَوا من
اHوت ألنهما كانا

مقاِومI للطاعون

ماري هادفيلد

حظائر
صغMة

فناء
الكنيسة

الكنيسة

عائلة سيدول
عائلة راج

منزل
كاهن األَبَْرِشيَّة

ضحايا الطاعون
أكواخ
ض

حظMة منزل
دبليو إم وود

حانة
عمال اHناجم

إيم

لندن

قبور ضحايا الطاعون
يف أحد الحقول

وصية مومبسون
التي تُركت فيها
ومبسون ومبسوصية ية

البنود

مقابر راييل

طرف اHدينة

حانة
بولد رودني

مقابر
الطاعون

إىل ضيعة
ستوني ميدلتون

حيث عاشت روالند توري
نيني

دربيشري. بمقاطعة إيم قرية خريطة

الَحْجر طوق أن إىل املعلقون يشري ما عادة لكن إيم، أهل شجاعة يف أحد يشكك لم
أخرى، وبعبارة بِْيل، الدَّ والطاعون الفرئان ملكافحة الجدوى عديمة وسيلة كان الصحي
حيلة أن هو بالفعل حدث ما ألن للمنطق؛ مخالف هذا ُسًدى. القرويني تضحية ذهبت
عىل آخر مجتمع أي ليهاجم الطاعون يفلت ولم كامًال، نجاًحا نجحت البلدة تطويق
بِْيل الدَّ للطاعون الفعيل السلوك تماًما يناقض هذا فإن رأينا وكما البلدة. من مقربة
التي و١٧٢٢، ١٧٢٠ عامي بني ما الفرتة يف مارسيليا ميناء من الخلفية املنطقة يف
القرى من الكثري إىل وانتقل بِْيل، الدَّ الطاعون وزحف تماًما، الصحية األطواق فيها أخفقت

املجاورة. ياع والضِّ
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جديد من يعمل التاريخي املحقق (2)

باهتمام إيم كاهن حفظها التي األَبَْرِشيَّة، سجالت يف الحقيقة توجد دائًما، الحال هو كما
للطاعون. يومي دفرت عن عبارة وهي كبري،

ملحوًظا تشابًها ووجدنا شهريٍّا، الطاعون َوَفيَات إجمايلِّ بتحديد عملنا استهللنا
يف صغرية ذروة إىل ووصل ،١٦٦٥ سبتمرب أوائل يف الطاعون بدأ بنريث. أحداث مع
بصعوبة واستمر تدريجيٍّا الوباء بعدها انحرس أكتوبر. شهر يف وتحديًدا الخريف، فصل
إىل لتصل رسيًعا وارتفعت التايل مايو يف الوباء من الثالثة املرحلة انفجرت الشتاء. طيلة

.١٦٦٦ عام ديسمرب بحلول واختفى الوباء خمد بعدها أغسطس. يف ذروتها
جدوًال ورسمنا نفوسنا، يف الحماَس الحني ذلك حتى إليها توصلنا التي النتائج َِّت بَث
وصلت أخرى مرة حاسمة. النتائج وكانت وبينها، العائالت داخل العدوى انتشار يوضح
والثالثة الثانية العدوى نَْوبَتَِي نمط وكان غريب، مسافر طريق عن القرية إىل العدوى
واملوت اإلصابة بني والوقت يوًما، املرض١٢ ُكمون فرتة كانت لبنريث. الذي لذلك مطابًقا
يف األوبئة وراء السبب كان املعدي املرض نفس بأن شك أدنى هناك يكن لم يوًما. ٣٧

إيم. يف عاًما، السبعني قرابة مرور وبعد بنريث،
األصلية األدلة إىل نعود أن بد ال إيم، يف للطاعون الحقيقية القصة عن اللثام نميط كي
سنقدمها التي القصة تقوم األَبَْرِشيَّة. وسجالت القرية أهل وصايا عىل اشتملت التي
ترتيب باألخص أعدنا وقد األولية. املصادر من املستطاع قدر بدقة مأخوذة حقائق عىل

بينها. العدوى خطوط أثر واقتفينا إيم، يف العائالت
بيك مقاطعة من الرشقية الحاَفة عىل منعزلة قديمة قًرى مجموعة من واحدة إيم
عام ومنعزًال نائيًا مكانًا كانت وملا ديروينت. وادي فوق منحدرات عىل تقع دربيشري، يف
طريق عن كان إليها الوصول فإن البحر، سطح فوق مرتًا ٢٤٥ ارتفاع عىل وتقع ١٦٦٥
عىل املوضوعة الالفتة عن بسهولة تسهو أن يمكن اليوم وحتى وضيقة. وعرٍة َمَداقَّ
عىل تقع وهي الكثيفة، باألشجار واملغطى املنحدر ديل إيم وادي إىل تشري التي الطريق
الباسل الدعم هذا مثل قدَّمت التي القريبة القرية ميدلتون، ستوني من الخارج الطريق
أشهر إبَّان الطاعون َحجر عىل ويضعونه الطعام لهم يَْجِلبون كانوا عندما إيم ألهل
بُعد عىل وشيفيلد وباكستون وتشيسرتفيلد ماتلوك وهي منها بلدات أقرب وتقع األزمة.
١١) أميال ٧ بعد عىل بيكويل املحلية السوق مدينة وتقع كيلومرتًا) ١٩) ميًال ١٢ نحو

جنوبًا. كيلومرتًا)
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يف صغرية تفشٍّ نوبة هناك كانت بنريث، يف الحال كما إيم. يف الشهرية الطاعون وفيات
الربيع يف الظهور املرض يعاود أن قبل الشتاء، يف خمود فرتة أعقبتها ١٦٦٥ عام خريف

الصيف. يف املعتادة ذروته إىل ليصل

كانت الغالب ويف الحجري، بالبالط وُسقفت الحجارة، من األكواخ معظم بُنيت
هائًال عدًدا تجذب أنها ومع نشطة، قرية إيم تزال ال الحجارة. من مصنوعة أرضياتها

متاحف. عىل تحتوي وال املناظر خالبة ليست فهي سنويٍّا السائحني من
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املتجول الخيَّاط (3)

ولدين، منه وأنجبت الرَّصاص، بتعدين العاملني أحد من تزوجت قد كوبر ماري كانت
الثالثة. يف وإدوارد الزوج، َ تُُويفِّ حني عمره من عرشة الثانية يف كان الذي جوناثان، هما:
الحياة، ُصعوبات مع تكيَّفت ماري لكن الحياة. يف َسنٍَد بال تركها زوجها َ تُُويفِّ عندما
وعاشت ،١٦٦٥ عام مارس من والعرشين السابع يف هادفيلد ألكسندر من وتزوجت

إيم. يف الكنيسة ِفناء غرب طابقني من املكوَّنة األكواخ أحد يف مًعا العائلة
َوْحَدها تعيش ماري كانت ،١٦٦٥ أغسطس من التاسع يف أشهر، بخمسة ذلك بعد
ليعمال بعيًدا؛ مهمة يف كانا األكرب واالبن ألكسندر ألن األصغر؛ ولدها برفقة مؤقتًا
إن وسألها ماري، باب متجول، َخيَّاط فيكرز، جورج َقَرَع الحصاد. َمْوِسم يف باألجرة
إذ بحفاوة؛ به فرحبت القرية؟ يف عمله يمارس وهو مؤقتة إقامة له ر توفِّ أن ممكنًا كان
ستعينها أخرى بنسات وبضعة ُقوتها، لرشاء تكفي اإلطالق عىل نقود بحوزتها يَُكْن لم

نفقاتها. يف
أعماله، ويزاول ينام كان حيث الكوخ، يف لفيكرز صغرية غرفة ماري خصصت
التايل الصباح يف الطعام. لتناول العائلة بقية مع املائدة حول يلتفَّ أن من بد ال وكان
الطريق. قارعة عىل القائمة الصغرية املنازل ويف املجاورة األكواخ يف ملنتجاته ج يَُروِّ كان
ماري عىل الجريان ج يَُعرِّ كان وعندما فيكرز، الصغري املجتمع يف الناُس َقِبَل ما ورسعان

الصغرية. غرفته يف ويمكثون معه للتحدث الوقت يجدون كانوا لرؤيتها،
ماري ووجدته اإلفطار لتناول فيكرز يحرض لم سبتمرب، من الثاني صبيحة يف

اآلخر. تلو املاء من كوبًا وتجرع الشديد بالظمأ يشعر كان خبيثة. حمى طريح
برسعة. تتدهور وكانت كثريًا أسوأ حالته أن الواضح من كان التايل، اليوم صبيحة يف
ينزف وبدأ دًما تقيأ فقد ماري، رأت وكما بُحرقة. ويرصخ الليل َطوال سقيًما كان وقد

أنفه. من
قريبًا. يسكن كان الذي الكاهن، من والنصيحة الَعْون يَِد لطلب ماري ذهبت أخريًا
ه مهامَّ يأخذ عمره، من والعرشين الثامنة يف نشيًطا، رجًال مومبسون ويليام القس كان
الحال ويف قبُل، من الطاعون رأى قد وكان . حيٍّ وبضمري جدٍّ مأخذ إيم أَبَْرِشيَّة ككاهن

فيكرز. صدر عىل الرب، أمارات هي التي النزفية، البَُقع عىل تعرف
له. رحيم عتق بمنزلة املوت وكان سبتمرب، من السابع يف نَْحبَه فيكرز جورج َلِقَي
استُدعي (الذي ألكسندر سوى يحرضها ولم عليه، الجنازة صالة مومبسون ويليام أقام
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املرعب املرض أصاب فهل حينذاك، كئيب صمت القرية ساد هادفيلد. وماري ُعجالة) يف
آخر؟ شخص أي

الوباء تفيش (4)

أن مع أحًدا، يُِصْب لم املرض أن يف األمل يراودهم القرية أهل بعض بدأ الوقت بمرور
أيام ١٠ مرور بعد أي سبتمرب، من عرش السابع يف أنه إال املنال. بعيد أمًرا كان هذا
ماري، وانهارت باإلعياء، عور الشُّ من هادفيلد إدوارد الصغري اشتكى فيكرز، موت عىل
التوقف مع بحذافريه املؤقت التوقف هذا تطابق نَِشًطا. كان املرض أن الجميع وأدرك
الطريقة بنفس العدوى انترشت وهكذا بنريث. يف هوجسون أندرو موت عقب حدث الذي

وحشيٍّا. كان وقد الطاعون. بها ينترش كان لطاملا التي املتوقعة
بفيكرز، مودَّة عالقة تربطهم كانت الذين القريبني، ماري جريان َلِقَي البداية، يف
عائالت خمس إىل الطاعون نقل قد كان املتجول الخياط أن َجِليٍّا بات ما ورسعان نَْحبَهم،
ماري. مع الزيارات ويتبادلون هادفيلد، آل من مقربة عىل يعيشون جميعهم أخرى،
سيدول آل وكان الهشيم. يف النريان كانتشار متزايد نحو عىل العائالت هذه املرض َق َمزَّ
اثني العمر من البالغة سارة ابنتهم وُدفنت ماري، منزل من املقابل الجانب عىل يعيشون
إخوانها من أربعة إىل وقتئٍذ العدوى نقلت قد وكانت سبتمرب، من الثالثني يف عاًما عرش
وهما إيموت، وأختها إليزابيث أمها سوى فقط تَنُْج لم جون. والدها جانب إىل وأخواتها،

فشيئًا. شيئًا تتكشف التي قصتنا يف مهمتان شخصيتان
الثامن يف جوناثان األكرب ابنها َ تُُويفِّ عندما ثانية مأساة من هادفيلد ماري عانت

موته. ُقبَيْل إدوارد أخيه من العدوى إليه انتقلت فلقد أكتوبر؛ من والعرشين
املرىض زيارة يف مومبسون الكاهن واستمر ،١٦٦٥ عام خريف ِطيلة الوباء استمر
الصلوات جميع وأقام وصاياهم، تحرير يف أيًضا ساعدهم كما بهم، واالعتناء واملحترضين

األَبَْرِشيَّة. سجالت يف الَوَفيَات جميع بعناية وسجل الجنائزية،
يقيض أن أيمكن تُرى يبدو. ما عىل يخمد الوباء أن مومبسون الحظ الشتاء، دنوِّ مع
فقد استمراره؛ عىل ساعدوا املراهقني ألن يحدث؛ لم هذا لكن ا؟ حقٍّ البارد إيم شتاء عليه
أكتوبر؛ من والعرشين الثالث يف ستابز هيو من وأرينجتون إليزابيث إىل العدوى انتقلت
حْلقة إليزابيث كانت حبيبني. كانا الغالب ويف العمر من عرشة الثامنة يف كالهما وكانا
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بسبب وديسمرب نوفمرب يف حدثت التي القليلة الوفاة فحاالت السلسلة؛ يف مهمة ربط
جميًعا. مصدرها إليزابيث كانت الطاعون

َطوال واهن نحو عىل العدوى خط استمر فقد بصعوبة؛ إيم يف الشتاء املرض اجتاز
َوَفيَات خاللها حدثت التي ،١٦٦٦ مايو حتى ١٦٦٥ ديسمرب من املمتدة الطويلة الفرتة

الطاعون. من قليلة
عىل كان وإن نشًطا، يزال ال الطاعون أن وجد عندما لألسوأ مومبسون استعد
عند ويمكثوا أطفالهما تأخذ أن كاثرين زوجته من وطلب الربيع. أوائل يف واهن، نحو
أطفالها أَْوَدَعْت أن بعد زوجها جانب إىل لتبقى عادت أنها إال يوركشري، يف أصدقائهما

حياتها. القرار ذلك كلفها وقد آمنًا. مكانًا
الطاعون تفيش من رأينا كما نََجْت التي املؤثرة سيدول إيموت لقصة نأتي واآلن
ستوني يف يعيش كان الذي توري لروالند مخطوبة إيموت كانت أكتوبر. يف عائلتها يف
لكن الشتاء. إبَّان يوم كل لرياها يأتي وكان ميل، نحو بُعد عىل تقع َضيَْعة ميدلتون،
املتقابلني الجانبني إىل ليلة كل يأتيا أن عىل اتفقا الربيع يف االسترشاء الطاعون عاود عندما
حرضت واإلشارات. بالصياح ويتواصالن طبيعية، مدرجات وهو دلف، كوكلت لوادي
عاودت والتي األوىل، الوباء موجة من أيًضا نََجْت قد كانت التي أمها، زواج مراسم إيموت
أخلفت للزفاف، التالية الليلة يف .١٦٦٦ عام أبريل من والعرشين الرابع يف ثانية الزواج
روالند توقع شديد. بإعياء وأُصيبت بالفعل إليها العدوى انتقلت إذ اللقاء؛ موعد إيموت
رحل وعندما ليلة، كل دلف كوكلت وادي إىل املجيء يف استمر أنه إال االحتماالت، أسوأ
واألمر القرية. إىل ُهِرَع من أول روالند كان الصحي، الَحْجر طوق وُرفع أخريًا الطاعون

خاويًا. كان ومنزلها الحياة فارقت قد كانت إيموت أن وجد أنه املفجع
ثورنيل، إيزاك إىل العدوى انتقلت فهناك خطريًا، حدثًا سيدول إليزابيث زفاف كان
إيزاك أصبح إيموت موت وبعد سيدول. إيموت من عاًما، عرش ثالثة العمر من البالغ
العدوى كانت ولو العدوى، سلسلة يف الحياة قيد عىل الباقية الوحيدة الوصل حْلقة
شخًصا ١٨ إىل ١٥ نحو إىل العدوى نقل أنه إال وباء، هناك كان ملا عنده توقفت قد
انحرس ثم أغسطس يف ذروته الوباء ووصل مرِعبة، بَوَفيَات الصيف وباء وانفجر آخر،

تدريجيٍّا.
أفراد بكل اعتنائها من بالرغم الطاعون من نََجْت لقد هادفيلد؟ بماري ألمَّ ماذا
من الخامس يف سنوات بست بعدها الثالثة للمرة وتزوجت جميًعا، وفقدانهم أرستها

هاو). (أو هول مارشال هو زوجها وكان .١٦٧٢ عام يونيو
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و١٦٦٦ ١٦٦٥ لعامي املريعة األشهَر املِملِّ بالتفصيل األَبَْرِشيَّة سجالت تَُدوِّن
شجاعتهم من نتعجب وال بشجاعة. الشنيَع املوَت وأطفاٌل ونساءٌ رجاٌل استقبل عندما
عن ثمينة برسالة إلينا يبعثون إذ القرون؛ عرب لنا شهادة أيًضا هم بل فحسب، وثباتهم

النزيف. للطاعون التصدي طبيعة

الشهري الصحي الَحْجر طوق (5)

كامًال نجاًحا نجحت إجراءاته أن ومع ،١٦٦٦ عام مايو أواخر يف بحزم الكاهن ترصف
أبرشيته. أهل تدمري من الطاعون منع يف للغاية تأخر فقد القرية، داخل الوباء احتواء يف
الشهري. الصحي الَحْجر طوق بوضع األَبَْرِشيَّة أهل الكاهن أقنع بَْدء، ذي بادئ
عن أطفاَلهم األهايل من عدٌد وأبعد بالفعل، َفرُّوا قد القرية أهل من أفراد بضعة وكان

الطوق. خارج تلٍّ سفح عىل خارجها يعيشون القرية أهايل بعض كان القرية.
املنظمة الجنازات إلغاء يف تمثل ١٦٦٦ عام يونيو يف القرية أهل اتخذه قرار ثاني
أو البساتني أو الحدائق يف موتاهم بدفن الكاهن نصحهم إذ الكنيسة؛ فناء يف الدفن أو

الحقول.
الهواء يف والصلوات العبادة وإقامة الكنيسة غلق هو الكاهن اتخذه قرار ثالث كان
يف تُقام العبادة وكانت املغلقة. األماكن يف مًعا الناس احتشاد تجنب ثم ومن الطلق؛
منها كل يفصل كان التي عائلتَه، فرد كلُّ يالزم كان حيث الطبيعي دلف كوكلت مدرج
بارزة صخرة عىل يقف مومبسون كان فيما أمتار)، ٤ األقل (عىل ما مسافة األخرى عن

ليعظهم.
حرص عىل وساعدت ُمْعٍد، مرض ملكافحة سليمة احتياطات التدابري هذه كل كانت
آخر ويف التفيش. نوبة جماح كبح يف ساعدت الغالب ويف العائالت، بداخل اإلصابات
الصحة تدابري كانت (وإن الطبيعي مجراه الوباء وجرى التدابري هذه فشلت املطاف

رئيسية: أسباب لثالثة أوهنته) قد ربما العامة
فرتة داللة الناس يفهم لم ثانيًا: .١٦٦٥ عام خريف يف العزل ممارسات تبدأ لم أوًال:
الضحايا عىل ذلك، من بدًال تركيزهم، صبوا وإنما صحيح، نحو عىل الطويلة الحضانة
املرىض نقل درجة فعليٍّا تقل كانت األعراض ظهور وقت بحلول األعراض. ظهور مع
أكرب بسهولة ينترش املرض كان أخريًا: بالفعل. وقع قد يكون الرضر فمعظم للعدوى؛
صعوبة أكثر العدوى عىل التغلب وكان الدافئ، الصيف مناخ يف الطلق الهواء يف بكثري

الوقت. هذا يف
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إيم وباء روايات (6)

الغربي الجانب عىل كوخ يف للرَّصاص، منجم يف عامًال كان الذي هاو، مارشال عاش
زوجته الحق وقت يف فقد أنه مع منه، تعاىف لكن باملرض أُصيب إنه وقيل إيم، من
العائالت تعجز حينما الجثث لدفن تطوع املرض، من مأمن يف أنه رأى وملا وابنه.
عىل يستويل كان ما وكثريًا للدفن، رسوًما يفرض بدأ ذلك بعد املهمة. بهذه القيام عن
وتذكر اآلخرين، مصائب يستغل وكان بغيضة، شخصية كان أنه يبدو املتوفني. مقتنيات
— الرجل استعاد ميت، أنه ظانٍّا أنوين، يُدعى رجل جسد يُجرُّ كان بينما أنه السجالت
صغري خطأ وقع ربما أنه نعتقد الطاعون. من ونََجا ماء َرْشَفة وطلب وعيه — أنوين
تزوجته الذي الرجل نفسه هو هاو مارشال الرجل هذا وأن ما، مكان يف السجالت يف
بالنهاية ليست وهي الطاعون. بسبب زوجه كالهما فقد النهاية، ففي هادفيلد؛ ماري

ملاري. بالنسبة الرومانسية
حيث واحد؛ أسبوع يف األرض وجه عىل من تنمحي عائلتها هانكوك إليزابيث رأت
جون وزوجها آخران اثنان أعقبهما أغسطس، من الثالث يف أطفالها من اثنني فقدت
نفس من والعارش التاسع يف َحتَْفهما أخريان ابنتان لقيت ثم أغسطس، من السابع يف
والطعام املؤن ليجلبوا الصخري الحدَّ يتسلقون وهم — ميدلتون ستوني أهل رأى الشهر.
منزلها. من بالقرب حقل يف لدفنها الجثث تجرُّ وهي إليزابيث — املنكوبة القرية إىل
عاد وقد شيفيلد. يف الوحيد املتبقي ابنها برفقة لتعيش ذهبت الوباء، انتهاء وعقب
حيث أبيهم، قرب حول وجمعها املتفرقة األبناء قبور شواهد وجمع إيم، إىل أحفاده أحد

راييل. قبور عليه يُطلق الذي املكان وهو لحمايتها، سور اآلن يحوطها
نحو أمسية، وذات أبرشيته. أهل زيارة عىل دأبهما يف وزوجته مومبسون استمر
إنها يقال الزيارات، هذه إحدى من عائَديِْن كانا فيما ،١٦٦٦ أغسطس من عرش التاسع
قد الكاهن يكون أن بد ال الهواء.» رائحة أطيب «ما قائلة: حماس يف فجأة صاحت
واحدة هذه أن يدرك كان لكنه مألوف، غري يشء أي يشم يكن لم إذ الصدمة؛ من ُشلَّ
من والعرشين الخامس يف ذراعيه بني زوجته وماتت للطاعون. املميزة العالمات من

الكنيسة. فناء يف الصور، من الكثري له تُلتَقط الذي قربها، رؤية ويمكن أغسطس،
األعراض ظهور قبيل الضحايا يشمها كان الطيبة الرائحة هذه فإن يبدو ما عىل
كوربار، ضيعة يف ًال مسجَّ الطيبة الرائحة موضوع عىل آخر مثاًال نجد مبارشة. املؤملة
١٦٣٢؛ يف عاًما ٣٠ قبل وباء من عانت قد كانت والتي إيم، رشق جنوب ميلني تبعد التي
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«آه لزوجها: قالت مغادرتها ولدى الضحايا، إحدى ملنزل زيارة يف امرأة كانت حيث
الرئيسية، األعراض املرأة عىل ظهرت الليلة تلك ويف الهواء.» رائحة أحىل ما عزيزي، يا
عالمة الغالب يف هي املرض عن الناتجة الرائحة هذه أيام. بخمسة بعدها املنية ووافتها
توضح أنها إىل أيًضا القصة هذه أهمية ترجع الداخلية. األعضاء أنسجة موت عىل مبكرة

َدربيشري. من النائية املنطقة هذه يف غابر وقت يف متواجًدا كان الطاعون أن
أخيها مع تعيش إيم) يف قائًما منزلها يزال ال (التي بالكوول مارجريت كانت
أُصيبت املطاف نهاية ويف ذلك. قبل اآلخرون عائلتهما أفراد َ تُُويفِّ فقد فرانسيس؛
أعدَّ قد كان الذي — أخوها َصبَّ عندما األخرية املراحل يف أنها وبدا باملرض، مارجريت
عىل كان املنزل َغاَدر وعندما املطبخ. يف وتركه وعاء يف الزائد الدُّهَن — لنفسه اإلفطار
العطش تَغلََّب بقليل، رحيله وبعد عودته. لدى الحياة فارقت قد ستكون أنها من يقني
فقامت محمومًة، كانت التي مارجريت عىل للطاعون) التقليدية األعراض (أحد الشديد
ما برشاهة، ازدردته حتى لبن، أنه ظنت الذي الدافئ الدهن وجدت إن وما فراشها، من
الحياة، قيد عىل تزال ال مارجريت وجد فرانسيس عاد وعندما الظن. أغلب تتقيأ جعلها
ُدهن بأن قناعة عىل وظلت مارجريت تعافت كذلك. للعيان باٍد نحو عىل بكثري أقوى بل

عالجها. قد الخنزير
يف األرجح، عىل هما بالكوول ومارجريت فرانسيس أن تعرف أن املدهش ملن إنه
ثمة إيم. قرية يف للطاعون التاريخي السجل هذا يف تاريخيتني شخصيتني أهم رأينا،
سنرى وكما اليوم. إيم يف وتعيش الحياة قيد عىل بالكوول فرانسيس أحفاد من واحدة
الكيفية إثبات من وتمكنوا الجيني، تكوينها الجزيئية البيولوجيا علماء فحص الحًقا،
لم تنجو، ثم بالطاعون تُصاب أن عام ٣٠٠ منذ بالكوول مارجريت بها تمكنت التي

الخنزير. بدهن عالقة لألمر يكن

للمرض الغامضة املقاومة (7)

للمرض. مقاِومني كانوا األفراد بعض أن إيم يف األحداث تركيب إعادة عند لنا يتضح
لكنهم باملرض أُصيبوا جميًعا بالكوول، ومارجريت هاو؟) (أم هول ومارشال أنوين
وكانت عائلتها، بأفراد مبارش اتصال عىل كانت هادفيلد ماري أن بد وال املوت، من نََجْوا
عائلتها. أفراد جميع َدفنت فقد هانكوك، إليزابيث وأما األخري، مرضهم خالل بهم تعتني
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وماتت املحترضين، أبرشيته رعايا وسط ونشاط بهمة مومبسون الكاهن عمل
بعدها: كتب وقد ذراعيه. بني زوجته

ولم املرض، أعراض من َعَرٍض أقل عيلَّ يَبُْد لم العظيم، البالء هذا خالل
باملرض، خادمي أُصيب الوقت. ذلك يف كنت مما أفضل صحٍة يف يوًما أكن
أتت التي الكيميائية السموم مضادات من بعًضا أعطيته الورم، ظهور ولدى
جيدة، بصحة خادمتي وظلت صحة. أتم يف بات الورم، زوال وبعد بمفعول،
مالبيس لغسيل الضطررت َمِرَضت، قد كانت لو ألنها هللا؛ من نعمة ذلك وكان

بنفيس. الطعام مؤن ورشاء

أيًضا. ومومبسون هانكوك وإليزابيث هادفيلد ماري من كل نجا لقد

الوباء تقدم (8)

١٦٦٥ عام من أغسطس من األول يف األصل يف بالعدوى فيكرز جورج الَخيَّاط أُصيب
تحديًدا؟ املكان هذا كان أين الصيف. يف جامًحا يكون ما عادًة وباءٌ فيه كان مكان يف
ذاك يف املحيطة املنطقة أو دربيشري يف أوبئة ألية آثار توجد ال فيكرز؟ سافر حدٍّ أي وإىل
املحتمل فمن وبالطبع حينذاك، زخًما يكِسب كان العظيم لندن طاعون أن بَيْد الوقت،

هناك. أُصيب قد جورج يكون أن
من تتشكل وكانت الخريف، يف وبنريث إيم يف التفيش موجات بدأت رأينا كما
وتهدأ تخمد ثم ونوفمرب، أكتوبر شهري يف طفيف ذروة مستوى لتبلغ منفصلني، وباءين
أغسطس، شهر نحو ذروتها إىل وتصل التايل، الربيع يف أخرى مرًة لتثور الشتاء، أثناء

التايل. الشتاء بَْدء األخري بزوالها َل َعجَّ وقد تخمد، بدأت وبعدها
مطابًقا كان النمط هذا أن ووجدنا الطاعون، أنواع من كبريًا عدًدا بعدها درسنا
يف ليبدأ الوقت من متَّسًعا املرض يَِجِد فلم إنجلرتا. يف الخريف يف بدأت التي لألوبئة تماًما
العدوى انتقال استمرار كان عندما الطقس، بُرودة تدخل أن قبل بأقىصرسعة االنتشار
أشهر عرب بالغة بصعوبة طريقه يشق كان وعندئذ مستحيل. شبه أمًرا الطلق الهواء يف
العدوى كانت حيث إنجلرتا؛ يف ل تُسجَّ لم التي األوبئة من كثريٌ يوجد كان حتًما الشتاء.

خسائر. بأقل منها ينجو املجتمع وكان وفرباير، يناير شهري إبَّان تخمد
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الربودة قارس شتاء (9)

يف إنه «قيل ١٦٦٥ عام ويف قاسية، دسرتكت بيك منطقة يف اْلُمناخية الظروف كانت
يف املناخ وكان … قارس شديد صقيع يصاحبها غزيرًة الثلوج تساقطت ديسمرب شهر
الجليدي العرص إبَّان إيم يف البارد الشتاء كان وقسوة.» برودة يزداد ١٦٦٦ عام مطلع
ووجود والحطب الفحم استخدام يف الرتشيد ومع اليوم. بمقاييس ا حقٍّ بارًدا الصغري
لقيام باملرة مالئمة وغري الربودة قارسة الحجرية األكواخ كانت الغلق، محكمة غري نوافذ
مغطاة وأسقف دافئة ُمناخية ظروف إىل تحتاج التي السوداء، الُجْرذان من مستعمرة

الظروف. هذه ظل يف الرباغيث تنشط أن يستحيل كما بالقش،
لطاعون تفشٍّ موجة أنها عىل إيم يف الوباء لبَْدء الشهرية القصة تفسري يمكن ال
من خرج مصاب برغوث من لُِدَغ قد فيكرز يكون أن املنطقية الناحية من يحتمل َدبْيل.
آخر شخص أي إىل العدوى نقل قد فيكرز يكون أن املستحيل من لكن مالبس، صندوق
لم الصغري) كوبر (إدوارد التالية الضحية ألن الرئوي) الطاعون خالل من (أي مبارشًة
يف يموتون الرئوي الطاعون ضحايا أن ننىس وال يوًما، عرش بخمسة بعده إال يُتََوفَّ

أيام. ستة ُغضون
يمكن معديًا مرًضا كان هذا أن افرتاض يف تماًما حق عىل إيم قرية أهل كان
هذه مثل أن الواضح من ُمحَكم. صحي حجر طوق إقامة خالل من بنجاح احتواؤه
تتأثر ال فالقوارض دبيل؛ طاعون تفيش موجة أمام ذريًعا فشًال تفشل كانت اإلجراءات
كان إيم يف الطاعون أن لقبول ة ُحجَّ أقوى أن إال البرش؛ يقيمها التي الدائرية باألسوار
للعدوى بالكامل املتوقع االنتشار يف تكمن آخر إىل شخص من ينتقل نزيف طاعون موجة

التاريخية. تحقيقاتنا إطار يف وضحناه، الذي

ملحق (10)

الناجني أن بد ال ولَّت، قد املحنة وأن انتهى قد الوباء أن مومبسون ويليام أعلن عندما
مظاهر هناك تكن ولم الحياة. قيد عىل ظلوا أنهم حظهم حسن فمن َعداء، الصُّ تنفسوا
من كبري وعدد َقَضْوا، قد الصغري املجتمع هذا أفراد من ا جدٍّ كبري فعدد بهجة، وال فرح

ومهجوًرا. مغلًقا كان األكواخ
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بنفسه؛ وبدأ الُفُرش، وحاشيات الصوفية املالبس كافة بحرق مومبسون الكاهن أََمَر
لديه تبقى ما كان عمه، إىل خطاب يف ذكر حسبما إنه، حتى أمتعتَه، نفسه هو أحرق إذ

بالكاد: يكفيه مالبس من

كل فاقت إنها لنفيس أقول إني حتى للغاية مرعبة صارت املكان هذا حالة إن
صارت بلدتنا إن قويل يف أبالغ ال لربما بأكمله. التاريخ َمرِّ عىل والِعَرب الحدود
لرصنا صغرية، بقية منا ى تَبَقَّ أنه ولوال — للجماجم موضع — بحق كُجْلُجثة
ولم امُلقِبض، العويل هذا ِمثُْل َقطُّ أُذُنَيَّ يَُطْل لم َعُموَرة. وشابهنا َسُدوم مثل
املشاهد تلك مثل عىل قط عيني تقع ولم النَِّتنَة، الروائح هذه ِمثَْل أنفي تَْشتَمَّ

املرعبة.

الطََّواِعني. عرص إبَّان وتَْكراًرا ِمراًرا تكرر أنه بد ال كان وإن للقرية، مريع نَْعي من له يا
عام نحو نيوبي، تشارلز أرملة إليزابيث، من تزوج لقد ملومبسون؟ حدث ماذا
ماتا الولدين كال لكن وولدين، بنتني آخرين، أطفال أربعة له وأنجبت تقريبًا، ١٦٦٩
أَبَْرِشيَّة يف راتبًا يتقاىض كاهن منصب يف بتعيينه راعيه كافأه وقد رضيعان، وهما
١٦٧٠ عام هناك وصوله إن يُقال حيث إيم، رشق (٤٧كم) ميًال ٣٠ تبعد التي إيكرينج،
بناء بإعادة وصوله قبل االنشغاِل باِلَغ كان وقد األَبَْرِشيَّة. أهل نُفوس يف الرعب بثَّ
نورمانتون، كنيسة لدى ثابت براتب كاهنًا أيًضا ُعنيِّ عام ُغضون ويف هناك. الكنيسة
رواتب، ثالثة اآلن يتقاىض أصبح وبعدما يورك، يف براتب كاهنًا كذلك َب نُصِّ وبعدها
عمر عن ١٧٠٨ عام مايو من التاسع يف َ تُُويفِّ وقد معقول. حد إىل الحال ميسوَر كان

إيركينج. يف وُدفن عاًما، السبعني يناهز
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كل أن يبدو أوروبا، أنحاء يف وتوغله ،١٣٤٧ عام األوىل للمرة األسود املوت اجتياح عند
إىل هذا يُعزى َحتَْفه. وَلِقَي باملرض أُصيب املصابني بأحد قويٍّا احتكاًكا احتَكَّ شخص
عرش، السابع القرن ويف سنة، بثالثمائة بعدها قبُل. من للمرض يتعرض لم أحًدا أن
بعض لدى تََشكََّل الطاعون، رضبها أن سبق التي البلديات يف أن عىل أدلة هناك كانت
كانوا الذين لندن، يف ام والُخدَّ بْيان الصِّ أن رأينا كما املتأصلة. املقاومة من نوٌع سكانها
وباء موجة أيَّ تشهد كانت ما نادًرا التي الصغرية اإلقليمية والبلديات الريف من وافدين
عىل بالطاعون. يصابون من أول كانوا ما غالبًا األساس)، من وباء هناك كان (إن كبرية
لعدة العاصمة يف تعيش عائالتهم كانت الذين السكان نسبة أن بدا األخرى، الناحية

للعدوى. املقاومة من بيشء يتمتعون كانوا أجيال،
اتصال يف كانوا َحتًْما كثريين أشخاًصا أن األَبَْرِشيَّة لسجالت الدقيق الفحص يوضح
ذلك يف أنه إىل هذا ويشري بالطاعون، يُصابوا لم لكنهم املنازل داخل باملصابني مبارش
طويل، لوقت لندن يف تقيم كانت التي تلك سيما وال العائالت، من نسبة كانت الوقت
قد كان (وإن لندن يف أعماله بيبيس صمويل واصل املرض. مقاومة عىل بقدرة تتمتع
يف الكبرية التفيش موجة أثناء بالطاعون يَُصْب ولم األولية) االحتياطات بعض اتخذ
اتصال عىل كانوا وبنريث إيم يف األشخاص بعض أن رأينا وقد .١٦٦٥-١٦٦٦ عاَمْي

يموتوا. لم لكنهم الضحايا مع مبارش
املتعلقة األفكار بعض عىل الُحصول يمكننا الحاالت؟ هذه يف العمل آليُة كانت فكيف
حد إىل ومختلف مهم مصدر من عام ٦٠٠ منذ الطاعون ملقاومة الجزيئية بالوراثيات

اليوم. للدهشة مثري
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واإليدز البرشية فريوسنقصاملناعة (1)

نطاق عىل معلوًما ليس لكن البرشية، املناعة نقص وباء عن يعرف لم َمْن بيننا من ليس
باملرض، يُصابون ال األوروبية األصول ذوي من األشخاص من كبرية نسبة أن واسع

البرشية. املناعة نقص فريوس لعدوى مقاِومون فهم له؛ املستمر التعرض بعد حتى
يستهِدف فإنه اإلنسان، جسم األسايسإىل البرشية فريوسنقصاملناعة يدخل عندما
جزيئي مركب خالل من إليها يدخل ثم الدم مجَرى يف بعينها بيضاءَ خاليا مبارشًة
يس يس «مستقِبل املتخصصة التقنية باللغة عليه يُطلق الخارجي غشائها عىل موجود
الدم، خلية إىل له) كيميائي مدخل (أو الفريوس ُدخول كممر امُلستَقِبل هذا يعمل .«٥ آر
تظهر أن قبل عديدة لسنوات خامًال يظل أن يمكن الخلية، بداخل الفريوس يصبح وحاملا
رسعان فإنه بالداخل الفريوس يكون حاملا أنه بَيَْد الضحية. عىل أخريًا اإليدز أعراض
لسبب للعدوى مسبِّبة الضحية تصبح ما ورسعان الدنيئة، أعماله ممارسة يف يبدأ ما
املناعة نقص فريوس انتشار مكافحة يف األساسية املشكلة تكمن هنا ألحد. معروف غري
يعمل بالسنني. تُقاس استثنائي بنحو طويلة حضانة فرتة له املرض أن نعلم البرشية.
املخاطي الورم يسبب الذي الجدريِّ فريوس لُدخول كوسيلة أيًضا ٥ آر يس يس ُمستقِبل
امُلستقِبل هذا تستخدم للعدوى ُمسببة متعددة أخرى عوامل أن ويحتمل األرانب، عند

قريبًا. تُكتشف سوف كمدخل نفسه

٣٢ دلتا الطفرة (2)

طفرًة البرشية املناعة نقص فريوس لعدوى بمقاومة يتمتعون الذين األوروبيون َوِرَث
من التي لديهم، البيضاء الدم خاليا عىل املوجودة ٥ آر يس يس مستقِبالت يف جينية
الطفرة هذه عىل يُطلق الفريوسات. لدخول كممر املستقِبالت عمل دون الحيلولة شأنها
كال من الطافرة الجينات هذه من زوًجا َوِرثُوا الذين واألشخاص ،٣٢ ٥-دلتا آر يس يس
حني يف البرشية، املناعة نقص فريوس لعدوى كاملة بمقاومة تقريبًا يتمتعون األبوين
اإليدز أعراض ظهور بَْدء يتأخر الطفرة من فحسب واحدة نسخة لديهم الذين أولئك أن

عليهم.
األوروبية اآلسيوية الِعْرقية الجماعات يف كبري بمعدل تحدث الطفرة هذه أن مع
والجماعات الحمر والهنود الصحراء جنوب أفريقيا سكان بني منعدمة فإنها اليوم،
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نقص لفريوس الرسيع االنتشار وراء السبب هو هذا يكون وقد اآلسيوية. الرشق الِعْرقية
يف الطفرة َحْمل تَقدُّم تأخر ربما حني يف الصحراء، جنوب أفريقيا يف البرشية املناعة

أوروبا.

الواقية؟ الطفرة هذه ظهرت متى (1-2)

املناعة نقص فريوس ظهر حال، أية عىل األول؟ املقام يف الطفرة هذه نشأت وملاذا متى
زمنية مدة (وهي ُعقود ِبْضعة منذ فقط البرشي الجنس َعيْش لتنغيص البرشية/اإليدز
يف انتخابية ِميزة ذات تَُكْن لم الطفرة فإن يبدو ما وعىل التطوري)، املنظور من تُذكر ال

الوقت. هذا قبل املحموم البرشي التطور سباق
بنسبة ُعرضًة تكون جديدة طفرة أي أخرى: بعبارة هذا عن نعرب أن يمكن
يف واضحة انتخابية بِميزة تتمتع لم لو األجيال عرشات ِبْضع ُغضون يف للتاليش كبرية
اليوم؛ واضحة ِميزة هو ٣٢ ٥-دلتا آر يسيس طفرة حمل إن يملكونها. الذين األشخاص
كان ماذا تُرى لكن الفتَّاك. البرشية املناعة نقص فريوس مرض من الحماية يمنح إذ
البرشية/اإليدز املناعة نقص فريوس ُظهور قبل الطفرة هذه حمل فوائد تكون أن يحتمل
مستقِبل طفرة تكون أن ا جدٍّ املستبعد من العرشين؟ القرن يف العالم أنحاء يف وانتشاره
من تمكنت قد لديهم ظهرت التي لألفراد انتخابية ِميزة تمنح لم التي ٥ آر يس يس
يف ِميزًة جديدٌة طفرٌة تقدِّم لم إذا مبسطة: بلغة أوروبا. سكان بني عشوائيٍّا االنتشار

الجماعة. من اْلَمطاف نهاية يف ستختفي فإنها البقاء، أجل من الرصاع
يسيس طفرة أن التعقيد البالغة ِتقنياتهم باستخدام الجزيئية البيولوجيا علماء قدَّر
إجماع ثمة عام. ٢٠٠٠ َحَواَيلْ منذ أوروبا يف ظهرت ما أول ظهرت ربما ٣٢ ٥-دلتا آر
تشهدها التي الحالية النسب إىل ارتفع قد يكون أن بد ال ُحدوثها معدل أن عىل عام
سنة، ٧٠٠ حوايل منذ وقع تاريخي حدث بفعل باملائة ٢٠ إىل ٥ بني ما تبلغ التي أوروبا
سطح عىل املوجود الدخول ممر نفس استخدم معٍد مرض وباءَ يكون أن يحتمل الذي

اليوم. البرشية املناعة نقص فريوس من األول النوع غرار عىل البيضاء، الخاليا
لتوقيت مطابق فالتوقيت الكارثة؛ هذه ملثل جيد مرشح األسود املوت أن الواضح من
الذين القليلني األشخاص أن عىل عام وإجماع النطاق واسع طرٌح وثمة الطفرة، ُظهور

209



األسود املوت عودة

٥-دلتا آر يسيس طفرة يحملون وكانوا األسود املوت زمن إبَّان أوروبا يف الحظ حالفهم
طفرة ُحدوث معدل بلغ الطافر. الجني أيًضا حملوا أطفاًال وأنجبوا بحياتهم نََجْوا قد ٣٢
شخص ٤٠٠٠٠ كل يف واحًدا فرًدا الوقت ذلك يف األوروبيني بني ٣٢ ٥-دلتا آر يس يس
والذين العظمى) (األغلبية ٣٢ ٥-دلتا آر يسيس طفرة يحملوا لم الذين أولئك كل تقريبًا.
ارتفعت الطريقة، بهذه َمحالة. ال َحتَْفهم َلُقوا املصابني بأحد فعيل اتصال عىل كانوا
الطفرة يحملون كانوا ن ِممَّ بعًضا ولعل هائًال. ارتفاًعا للطفرة الحاملني السكان نسبة
إنجاب يف واستمروا آخر، ليوم ليقاوموا وعاشوا تعاَفْوا، لكنهم النزيف بالطاعون أُصيبوا

.٣٢ دلتا طفرة معظُمهم َحَمَل أطفاٍل

٣٢ دلتا طفرة لنشأة الفرضية هذه مشكلة (2-2)

يف ظهرت ٣٢ ٥-دلتا آر يس يس طفرة أن اكتشفوا الذين العلماء لدى راسخ اعتقاد ثمة
قصتهم يجعلوا فلكي ثَمَّ، وِمْن َدبْيل. طاعون وباء كان هذا بأن تقريبًا األسود املوت زمن
خاليا إىل تدخل الطاعونية الريسينية بكترييا أن افرتاض إىل اضطروا للحقائق، مالئمة
القاطعة األدلَة بالفعل نحن رأينا وقد .٥ آر يس يس مستقِبل طريق عن البيضاء الدم
التي األدلة من املزيد ثمة لكن أوروبا، يف َدبْيل طاعون وباء َقطُّ يظهر لم بأنه تفيد التي

تماًما: خاطئة نظريتهم أن عىل َدْحضها يمكن ال

،٥ آر يس يس املستقِبل عرب الخلية الطاعونية الريسينية مثل بكترييا تخرتق ال •
وليس فريوًسا أن إىل هذا يشري الفريوسات. بعض تستخدمه الذي املمر ذلك

النزيف. الطاعون عن املسئول هو بكترييا
معدل فإنه ثم ومن دائًما؛ منخفض بِْيل الدَّ الطاعون عن الناجمة الوفيات معدل •

وقائية. طفرة أي حدوث معدل رفع يف كبرٍي تأثرٍي ذا يكوَن ألن كاٍف غري
األصول ذَِوي من األفراد بني إال ٣٢ ٥-دلتا آر يس يس طفرة تحدث ال •
ال ذلك، من النقيض عىل الطََّواِعني. اجتاحتها التي الوحيدة املنطقة األوروبية،
وال الصحراء، جنوب أفريقيا شعوب وال آسيا، رشق شعوب لدى الطفرة تظهر
وكلها فيها. يًا متفشِّ بِْيل الدَّ الطاعون كان التي املناطق وهي الحمر، الهنود لدى
بِْيل الدَّ الطاعون أن عىل — األدلة من املزيد إىل بحاجة كنا إن — إضافية أدلة

األسود. املوت وراء السبب ليس
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الطاعون مقاومة تفسري أخريًا: (3)

األسود املوت إبَّان الفريويس النزيف الطاعون وباء أن اقرتاح وراء وجيه سبٌب ثمة وهكذا
كانوا الذين األفراد من املحظوظة القليلة القلة لتلك قوية انتخابيًة ِميزًة فجأة َمنََح
هذا أن إال بشدة. تكرارها معدل من رفع وبذلك ،٣٢ ٥-دلتا آر يس يس طفرة يملكون
بمقدوره يَُكْن لم األسود املوت مثل واحد فوباء الالزم؛ من أكثر ُمبسط الشائع التفسري
ويف الطََّواِعني. بعرص أنذر لكنه املدى، طويل النطاق واسع التأثري هذا مثل له يكون أن
زادت التالية عام الثالثمائة مدار عىل التفيش موجات من متعاقبة موجة كل فإن رأينا
املرء يَُكِن لم فإن ٣٢؛ ٥-دلتا آر يس يس طفرة َوِرثُوا الذين األفراد عدَد ثابت نحو عىل

التالية. املرض انتشار موجة لدى يموت أن كبرية فرصة فثمة الطفرة، حامًال
للطاعون الكربى الوبائي التفيش فحاالت املوقف، تبسيط يف إفراًطا يزال ال هذا أن إال
وكانت معني، أدنى حدٍّ عىل حجُمها يُنيف مجتمعات عىل األساس يف قارصًة كانت النزيف
نادًرا التي املنظم، غري الزراعي االقتصاد تمارس أوروبا من شاسعة ريفية مناطق هناك
القوية الطبيعي االنتخاب ُضغوط أما األساس. من رضبها إن هذا يرضبها، الوباء كان ما
تعمل فال ٣٢ ٥-دلتا آر يسيس طفرة ُحدوث تَكرار معدل زيادة إىل تدفع التي املستمرة
عام بعد هناك الُحضور دائم بات النزيف الطاعون ألن لندن؛ يف سيما وال الَحَرض، يف إال
أوروبا يف ٣٢ ٥-دلتا آر يس يس لطفرة اإلجمايل التوزيع أن بد فال لذلك، نتيجًة .١٥٨٠
تمتعوا الذين األشخاص معدل أن بد ال إذ عرش؛ السابع القرن خالل منتظًما يكن لم
إىل تصل التي الحالية النسبة عن بكثري يزيد كان الحرض يف املرض مقاومة عىل بقدرة

الريفية. املناطق يف بكثري النسبة هذه ذلك عن ويقل باملائة، ٢٠
االختالط نسبة إىل أوروبا يف الطافر الجني ُظهور لتَكرار الحايل املعدل ويُْعَزى
عملية الطاعون؛ اختفاء منذ األخرية سنة والخمسني الثالثمائة مدار عىل الكبرية والهجرة

الحرض. وحياة الريف حياة بني الُفروق ها ِخَضمِّ يف اختفت عامة مساواة
مع عرش السابع القرن عرب لندن يف باستمرار موجوًدا الطاعون كان رأينا، كما
الَوَفيَات نسب كانت وإن منتظمة، غري زمنية فرتات عىل كربى تفشٍّ موجات حدوث
للمرض، الِرشسة الهجمات من لندن سكان معاناة مع فإنه وعليه نسبيٍّا. منخفضة
منهم كبريًة نسبًة أن يرجح ذلك فإن العدوى، توطن مستوى انخفاض إىل باإلضافة
إىل الوفيات نسب انخفضت للمرض. مقاِومني وكانوا األغلب عىل الطفرة يحملون كانوا
اإلصابة َجرَّاء يموتون الذين أولئك كان ما وغالبًا الوقت، ذلك يف باملائة ١٥ من أدنى
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وباء فكل والَخَدم؛ والِغلمان النازحني من عرش السابع القرن خالل لندن يف بالطاعون
لم ن ِممَّ الريف من ذَّج السُّ املهاجرين من جديدة موجات معها تجلب كانت مجاعة أو
تفيش موجات خالل املوتى من كبريًا جزءًا يشكلون وكانوا للمرض، مقاومة لديهم يَُكْن

الطاعون.

إيم إرث (4)

الطاعون من نََجْت التي — إيم قرية أهل من واحدة — بالكوول مارجريت قصَة أَتذُْكر
قريَة الجزيئية البيولوجيا علماء من مجموعة زارت دافئًا؟ ُدْهنًا بتناولها يبدو ما عىل
تتبُُّع أمكن ن «ِممَّ القرية أهل من شخٍص مائة أفواه من عيِّنات وأخذوا ٢٠٠١ عام إيم
١٤ يف موجودٌة ٣٢ ٥-دلتا آر يس يس طفرة أن ووجدوا ُمْمِكن» َسَلٍف أقدم إىل أنسابهم
من واألهم األوروبي. املعدل متوسط عن قليًال تعلو نسبة األرجح عىل وهي منهم، باملائة
فرانسيس من مبارشة سليلة هي — إيم يف اليوم تعيش التي — بالنت جون أن هذا كل

.٣٢ ٥-دلتا آر يس يس طفرة وتحمل الطاعون، من الناجي بالكوول مارجريت أخو
طفرة تحمل بالكوول مارجريت كانت التايل: النحو عىل املعلومات هذه فرسنا وقد
يَُصْب ولم رأينا، كما منه تَُمْت لم أنها إال باملرض أُصيبت وقد ،٣٢ ٥-دلتا آر يس يس
نَُسًخا َورََّث وقد للمرض، تماًما مقاِوًما وكان اإلطالق، عىل بالطاعون فرانسيس أخوها

بالنت. جون حفيدته إىل الطفرة من
بيانات أي أثر اقتفاء نستطع لم إذ الُغموض؛ يَُشوبها الكاملة إيم قصة أن غري
عىل أدلٌة توجد فال ثم ومن ١٦٦٥؛ عام قبل إيم رضب قد الطاعون أن إىل تشري مسجلة
ذلك من ونخلص هناك. ٣٢ ٥-دلتا آر يس يس طفرة ُحدوث معدل زيادة إىل أدى َحَدٍث
كانوا الطاعون زمن يف للمرض مقاِومني كانوا ممن آباءهم) (أو إيم يف العائالت أن إىل
ففي القرية، يف للعيش انتقلوا ثم آخر مكان ويف أسبق وقت يف للطاعون تعرضوا قد
(٢٩كم) ميًال ١٨ تبعد التي ثورب قرية بعنف اجتاح قد الطاعون كان ،١٥٣٨ عام
الطاعون اجتاح كما الوقت، ذاك من عاًما ٣٠ قبل القريبة كوربار ضيعة وكذلك جنوبًا
املقاطعة أنحاء يف وجاَل صاَل الذي األسود باملوت بَْدءًا وتَكراًرا، ِمراًرا دربي مقاطعة
ما وعىل إيم. جنوب إىل (٢٧كم) ميًال ١٧ تبعد التي كريتش، قرية يف انتشاره وُسجل
مرحلة يف الطاعون شهد قد أنه ذُِكَر وقد للمرض، مقاِوًما مومبسون األب كان يبدو،

آخر. مكان يف حياته من أسبق

212



األسود واملوت اإليدز بني املدهشة الصلة

ومن ٣٢؛ ٥-دلتا آر يس يس طفرة إيم يف الناجني أولئك من عدد حمل هكذا
لم أنهم بَيَْد التايل؛ الجيل يف تزداد للمرض املقاِومة السكانية الجماعة نسبة كانت ثم
مللء القرية إىل األفراد انتقل وقد اآلن. اختفى املرض ألن انتخابية بِميزة يتمتعون يكونوا
األفراد من كلٍّ من هائلة أعداًدا فإن التالية، عام الثالثمائة مدار وعىل البيولوجي، الفراغ
االمتزاج هذا كل عن ونتج إيم. إىل وهاجرت نََزَحْت للمرض املقاومني وغري املقاومني

اليوم. إيم يف للطاعون املقاومني األشخاص من ٪١٤ وجود
تفشٍّ موجة آخر تقريبًا كان هناك الوباء أن ذلك محظوظني؛ إيم قرية أهايل يَُكْن لم
منطقة يقطنون قليًال جمًعا كونهم عام ٣٠٠ مدار عىل نََجْوا لقد اإلطالق. عىل للطاعون

األخرية. رضبته يف الطاعون منهم لينال نائية،

الطََّواِعني؟ بعد للطفرة حدث ماذا (5)

أي يبدو ما عىل انتهى حتى ،١٦٧٠ عام بُحلول أوروبا من تماًما الطاعون اختفى إن ما
من األرجح عىل الطفرة تغريت وعليه، الطافر. الجني حمل من شخص أي عىل يعود نفع
١٢ (وحوايل التالية عام الثالثمائة مدار وعىل ترض، وال تنفع ال طفرة إىل مفيدة طفرة
بالتدريج، األوروبيني السكان بني ُوجودها تكرارية تنخفض أن املتوقع من كان جيًال)،
عليه كانت مما أقل نسبة وهي باملائة، ٢٠ إىل ٥ بني ما اليوم تكراريتها نسبة وتتأرجح
منحت قد ٣٢ ٥-دلتا آر يس يس طفرة كانت إذا إال األغلب، عىل عرش السابع القرن يف

… نعرفها ال أخرى انتخابية َمِزيَّة املحظوظني حامليها
السابقة التقارير من عديد كانت ومثرية. مذهلة أنباء أُعلنت ،٢٠٠٣ عام سبتمرب يف
نقص فريوس من والوقاية الجدريِّ فريوس من الوقاية بني ِصالت ُوجود فكرة طرحت قد
أقل كانوا الجدريِّ ضد تطعيم عىل حصلوا قد الذين سنٍّا األكرب فاألفراد البرشية؛ املناعة
أجريت التي األولية التجاِرب أثبتت واآلن البرشية. املناعة نقص بفريوس لإلصابة عرضة
قدرة من يحد التطعيم أن فريجينيا بوالية ميسن جورج بجامعة البرشية الدم خاليا عىل
فريوس يستخدم كذلك املتوسط، يف مرات أربع العدوى عىل البرشية املناعة نقص فريوس
٥ آر يس يس ُمستقِبل ، الجدريِّ فريوس عائلة إىل ينتمي وهو ، الجديريِّ املخاطي الورم

يستهدفها. التي الدم خاليا إىل للدُّخول
املمكن من فهل املرعب، االبتالء باعتباره الجدريُّ محلَّه َحلَّ الطاعون، اختفاء لدى
وفر قد عرش الثامن القرن يف ٣٢ ٥-دلتا آر يس يس طفرَة األوروبيني َحْمُل يكون أن
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إن بسببه؟ املوت أو الجدريِّ عدوى من سواء األقل، عىل جزئية ولو حماية أيًضا لهم
عندما ١٩٠٠ عام حتى معقول بقدر زادت حتى أو الطفرة لبقيت إذن كذلك، األمر كان
أن التاريخي املنظور من يُتوقع ربما تقدم، مما أوروبا. يف الجدريِّ عىل بنجاح ُقيض
من فكلٌّ ، بالجدريِّ لإلصابة بعيد حدٍّ إىل عرضًة كانت األوروبية غري األجناس تكون
َجَلبَُه عندما بقوة الجدريُّ رضبهم قد والجنوبية الشمالية لألمريكتني األصليني السكان

األوروبيون. الُغزاة إليهم
لفريوس باملقاومة اليوم يتمتعون الذين األصليون األوروبيون هؤالء يدين ثَمَّ ومن
بالحماية أمدَّهم أجدادهم يف تصاُديف جيني حدث إىل حظهم لُحسن البرشية املناعة نقص

الطاعون. من
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مناسٌب وصٌف ويتوافر جريمة عىل ِعيَان ُشهود هناك يكون عندما اليوم، عاملنا يف
الجاني، ُهِويَّة عىل للتعرف فيهم املشتَبَه استعراض يف التالية الخطوة تتمثل للجاني،

أوًال. فيهم املشتَبَه تحديد يجب هذا لفعل لكن
التي األنواع أهم والفريوسات البكترييا تعترب للعدوى، املسببة العوامل كل ُدوَن
عليها أطلق كما ميكروبات، الدقيقة الحية الكائنات هذه عىل أحيانًا يُطلق أغراضنا. تالئم

الخالدة: كلماته يف بيلوك هيلري

للغاية، صغري امليكروب
اإلطالق. عىل املجردة بالعني يُرى ال
يأملون املتفائلني من كثريين لكنَّ

امليكروسكوب. عرب يرونه أن

البكترييا (1)

عرشة عىل واحد إىل ِملِّيِمْرت نصف بني ما طولها يرتاوح الخلية وحيدة كائنات البكترييا
تحت فحصها عند املجردة. بالعني تُرى أن من كثريًا أصغر فهي امِللِّيِمْرت، من آالف
عىل ولكن الُكَرات، أو الَحَلُزونات أو الُقضبان شكل تأخذ قد أنها يتبني امليكروسكوب،
من أعدادها يف وفرًة األكثر وهي التعقيد، يف غاية تركيبها فإن حجمها صغر من الرغم
عىل الحياة عىل الحفاظ يف الجوهرية األدوار من كثريًا وتلعب الحية، الكائنات كل بني
له وتسبب اإلنسان تصيب أن يمكنها البكترييا أنواع من فحسب قليلة قلة أن إال األرض،

خطريًة. أمراًضا
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ضمن ومن القمل، أو الُقَراد أو الحرشات بواسطة البكتريية األمراض بعض تنتقل
الذي الوبائي والتيفوس الُربْغوث) طريق عن ينتقل (الذي بِْيل الدَّ الطاعون األمراض هذه
الرصف سوء تعاني التي املزدحمة األماكن يف ينترش خطريًا فتاًكا مرًضا يوًما كان
باملضادات يعالج لم وما القمل، طريق عن آخر إىل إنسان من ينتقل وهو الصحي.
(خطأً) املؤرخون يحاول أحيانًا املوت. إىل الحاالت من باملائة ٢٠ ب يفيض فإنه الحيوية،
عىل َدبْليٍّا طاعونًا سبُبها يكون أن محتمًال يَُكْن لم التي الطاعون تفيش موجات تفسري

للتيفوس. نتيجة أنها

الفريوسات (2)

يمكن وال كثريًا، البكترييا من أصغر جميعها أن إال األحجام، متباينة الفريوسات أن مع
الفريوسات تستطيع ال البكترييا، خالف وعىل إلكرتوني. ميكروسكوب تحت إال رؤيتها
بكترييا. حتى بل نباتات، أو حيوانات خاليا أخرى، حية خاليا بداخل إال تتكاثر أن
فال األخرى، الحية الخاليا عن بمعزل تتكاثر أن الفريوسات بمقدور ليس ألنه ونظًرا

الكامل. باملعنى حية اعتبارها يمكن
يف التسبب عرب البرشية الجماعات تدمر طفيليات الفريوسات جميع فإن إذن،
يف بعينها خاليا إىل ِبَدهاءٍ بالدُّخول عملها الفريوسات تبدأ خطرية. وبائية أمراض
الجينية اآللية عىل السيطرة يف عملها تواصل حتى بالداخل، تصبح إن وما أجسادنا،
املناعة نقص فريوس يدخل كيف رأينا ألوامرها. االنصياع إىل حينئذ تُْضَطرُّ التي للخلية،
يرشع حيث ،٥ آر يس يس امُلستَقِبل بوابة طريق عن بعينها بيضاء دم خاليا إىل البرشية

املخرب. عمله تأدية يف
كمبيوتر. برنامج مثل التعليمات من مجموعة ببساطة هو امُلعدي الفريوس إن
خاصتها، إيه إن الدي يف مشفرة أوامر عىل ِبناءً أجسادنا يف خلية أي تعمل ما عادة
األوامر؛ من جديدة مجموعة يستحدث أن بمقدوره الخلية يغزو الذي الفريوس أن إال
من نسخ صنع يف جهودها وتركز الطبيعي، عملها عن الخلية توقف عليها يرتتب مما
أن عىل ويجربها املضيفة، الخليَة الفريوس يستعبد الطريقة، بهذه املستحدث. الربنامج
إذ هائلة؛ بمعدالت الفريوسات وتتكاثر للتكاثر. الالزمة والطاقة الخام املواد كافة ر توفِّ
نفسه من نسخة مليون ١٦ ينتج أن الشائعة الربد فريوسات من واحد فريوس يستطيع

الواحد. اليوم يف
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الفريوسية: األمراض من املجرمني» «لصور مصغر استعراض ييل فيما

البرشية املناعة نقص فريوس يدمر البرشية/اإليدز»: املناعة نقص «فريوس •
عدوى من الضحية تموت النهاية ويف بالجسم، املناعي الجهاز دفاع وسائل
. اْلَمِنيِّ أو الجسد سوائل طريق عن مبارشة ينتقل وهو الرسطان. من أو أخرى

عالج. له يوجد ال اآلن وحتى
املايض ففي بسهولة؛ ويتحور املبارشة بالعدوى املرض هذا ينتقل «اإلنفلونزا»: •
يف ينشأ ما غالبًا كبرية. َوَفيَات أعداد عن مسئولًة منه الالت السُّ بعض كانت
وال آسيا، يف والخنازير والدجاج البط هي له الرئيسية فاملستودعات الحيوانات،

اآلن. متوافرة لقاحاته أن إال كذلك، له عالج يوجد
الرَّذاذية، العدوى طريق عن للغاية املرضاملعدي ينترشهذا ما عادة «الحصبة»: •
ال التغذية. سوء من تعاني التي النامية البلدان يف املوت إىل يُفيض أن ويمكن

متوافر. لقاحه أن إال له، عالج يوجد
رضب الذي الرهيب الوبائي املرض هو األطفال شلل كان األطفال»: «شلل •
ستينيات مطلع حتى العرشين القرن أربعينيات أواخر منذ املتقدمة البُلدان
املركزي، العصبي الجهاز تصيب حادَّة فريوسية عدوى وهو نفسه. القرن
عالج يوجد ال أحيانًا. املوت إىل تصل قد بل الشلل، منها خطرية بآثار متبوعًة

اآلن. متوافر لقاحه أن إال له،
تطعيم حملة أن إال لألطفال، خطريًا املرضقاتًال هذا مىضكان فيما :« «الجدريُّ •
بعض باستثناء تماًما، الفريوس عىل القضاء من تمكنت العالم مستوى عىل
محتمل. إرهابي سالح بمنزلة الجدريُّ يعترب املعامل. يف املحفوظ منه املخزون

متوافر. لقاحه أن إال له، عالج وال األحيان، أغلب يف املوت إىل يفيض وهو

ليس (لكن امُلعدية األمراض من لكثري الة فعَّ مكافحة إىل التوصل من الطب علم مكننا لقد
من الحيوية املضادات من شاملة مجموعة ُصنعت فقد هذا)، عىل دليل واإليدز جميعها،
مقاومة سالالت ظهور كان وإن البكتريية، العدوى حاالت من العديد تعالج أن شأنها
الة الفعَّ األدوية من قليلة قلة ا حقٍّ هناك أن بَيَْد مشكالت. يسبب اليوم بات البكترييا من
تصنيع غريَّ وقد العالج، من خري الوقاية فإن ذلك، ومع الفريوسية. األمراض عالج يف
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عرش الثامن القرن يف للجدريِّ لقاح اكتشاف يف جينر إدوارد جهود من بَْدءًا — اللقاحات
القاتلة. العدوى هذه مجابهة عىل قدرتنا من —

املسترت العائلة الحيوانات خطر (3)

من عوائلها ِبَمِعيَّة الطفيليات هذه تطورت وقد طفيليات، تعول الحيوانات جميع
التعايش من تمكنها طريقة رسخت وقد السنوات، من اآلالف مئات مدار عىل الحيوانات
الرضر من كثريًا تسبب أن دون تتعايش فإنها كليٍّا، متناغًما تعايًشا يكن لم وإن مًعا،
من الطفيلية البكترييا أو الفريوسات تهرب آخر إىل حني من أنه إال لبعض. بعضها
من كثري تنشأ وهكذا اإلنسان. فيها بما أخرى، أنواع إىل لتنتقل الطبيعية الثديية عوائلها

اإلنسان. تصيب التي األمراض
العائل الحيوان فيه يكون (الذي اليم داء مثل األمراض— هذه بعض عادة تنتقل ال
انتقال َجرَّاء — قارًضا) حيوانًا العائل الحيوان فيه يكون (الذي بِْيل الدَّ والطاعون غزاًال)
عىل وليس الحيوان عىل كبرية بدرجة يعتمد فانتشارها آخر؛ إىل شخص من العدوى
الفريوسية األمراض يف كانت لو مما تعقيًدا أكثر العدوى آليات تكون ثم ومن اإلنسان؛
، الجدريِّ أو املائي الجديريِّ أو الحصبة مثل البسيطة» العدوى آليات «ذات املعدية

النزيف. والطاعون
الحيوانات يف — وإيبوال واإلنفلونزا اإليدز مثل — أخرى فريوسية أمراض نشأت
آخر». إىل إنسان من مبارشًة «تنتقل أن يمكنها أنها ذلك من واألهم اإلنسان، أصابت ثم
اإلنسان، يف ترسخ وحاملا مميتة، تكون الغالب يف فهي جسامة؛ أكثر مشكلة هذا يطرح
انتقاًال ينتقل آخر معٍد مرض أي تحكم التي العوامل بنفس محكوًما انتشارها يكون
أمراًضا عليها ويُطلق النسيان، طي يف الحيواني منشؤها يصبح الحال ويف مباًرشا،

ناشئة. فريوسية

فيهم املشتبه دائرة تضييق (4)

بكترييا النزيف الطاعون كان إذا ما بشأن مستنري تخمنٍي إىل نخلُص أن بمقدورنا هل
يف امللخصة — املرض خصائص تشري أجريناها؟ التي التحقيقات عىل ِبنَاءً فريوًسا أم
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تلك الفرضية هذه يدعم فريوًسا. كان للمرض املسبب العامل أن إىل — السابقة الفصول
الوسطى العصور يف أوروبا سكان بني هناك كان يبدو ما عىل أنه مفادها التي املالحظة
فريوس من تَِقي بأنها املعروفة ،٣٢ ٥-دلتا آر يسيس طفرة لصالح قوي جيني انتخاٌب

البرشية. املناعة نقص
مدار عىل أنه يبدو إذ بعيد؛ حد إىل ثابتًا كان امُلعدي العامل فإن أيًضا يبدو ما عىل
األسود املوت سنوات أعقبت والتي — الطََّواِعني خاللها استرشت التي عام الثالثمائة
بعض هناك كانت ربما للغاية. طفيًفا تغريًا إال املعدي العامل خصائص تتغري لم —
قدرته وعىل للمرض، الزمني املسار عىل األثر قليل لها كان هذه أن إال الصغرية، الطفرات

الفتك. عىل قدرته وعىل أعراضه، وعىل العدوى، عىل
القرن حتى عرش الرابع القرن منذ املرض نمط عىل طرأت التي التغريات معظم إن
اإلنسان، ِوراثة وعلم البرشي السلوك يف تغريات أنها عىل تفسريها يمكن عرش السابع
طفرة نسب يف التدريجية الزيادة فإن ثم، ومن الفريوس؛ يف تغريات أي أنها عىل وليس
للمرض؛ األفراد مقاومة نسبة من رفعت أوروبا أنحاء يف البرشية ٣٢ ٥-دلتا آر يس يس

جراءها. الوفيات ومعدالت الطاعون أوبئة انتشار معدل ت غريَّ ثَمَّ وِمْن
شخص من مبارشًة التنفيس الجهاز تصيب التي الفريوسية األمراض من كثري ينتقل
دكتور التايمز لصحيفة الطبي املراسل ويفرس الرَّذاذية. العدوى طريق عن آخر إىل
لوصف األطباء يستخدمه وطأًة أقل مصطلح بأنها الرَّذاذية العدوى ستاتافورد توماس
الكائنات من بمزيج لة املَحمَّ األنفية واإلفرازات اللُّعاب َرذاذ طريق عن ما مرض انتشار
فالعطسة َعْطَسة، أو سْعَلة كل مع تنترش والتي والبكترييا، والفريوسات الدقيقة الحية
يف ميًال ٩٠ حتى مسافة ألي تنتقل أن يمكنها التي القطريات ماليني تنتج أن يمكن
يعطس عندما أو منها، أكرب جرعات القبالت تنقل بل الساعة)، يف (١٤٥كم الساعة
الفريوس ينتقل أن يمكن فوقتها عينيك، أنت تَْفُرك ثم يصافحك ثم يده يف شخصمصاب
النزيف الطاعون أن يُعتََقد كان أنه نتذكر ْمعية. الدَّ َقناتك طريق عن وَحْلقك أنفك إىل
مسافة عىل املرء يَبَْقى أن اآلمن من أنه يعترب وكان الرَّذاذية، العدوى طريق عن ينتقل

املفتوحة. األجواء يف املصاب الشخص وبني بينه أمتار) ٤) عن تقل ال
اإلنفلونزا هما آخرين، فريوسيني بمرضني النزيف الطاعون نقارن أن اآلن يمكننا
اإلنسان. مهاجمة قبل حيوانية مستودعات يف نشآ اللذان البرشية، املناعة نقص وفريوس
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لتعظيم تماًما مختلفًة اسرتاتيجياٍت الثالثة األمراض هذه عن املسئولة الفريوسات طورت
األساسية: خصائَصها أدناه الجدول يلخص واالنتشار. البقاء يف ُفَرصها

الوباء مدة عىل القدرة
العدوى

انتقال طريقة
العدوى

انتقال فرتة
العدوى

املرض

أسابيع ٣ عالية الرَّذاذ يومان اإلنفلونزا
أشهر ٩ متوسطة الرَّذاذ أسابيع ٤ النزيف الطاعون

محدودة غري منخفضة الجسم سوائل سنوات ١٠ نقص فريوس
البرشية املناعة

عدد إىل وتنتقل العدوى، عىل عالية بقدرة تتمتع ألنها البقاء يف اإلنفلونزا تستمر
فريوس يستمر القصرية. العدوى انتقال فرتة إبَّان حتى اآلخرين األشخاص من كبري
مما ا؛ جدٍّ طويلة العدوى انتقال فرتة أن إىل نظًرا ببطء االنتشار يف البرشية املناعة نقص

الصعبة. انتقاله طريقة عن والناتجة العدوى عىل املنخفضة قدرته يعوض
به الخاصة العدوى انتقال ففرتة بينهما؛ املنتصف يف نقطة يف بِْيل الدَّ الطاعون يقع
العدوى عىل قدرته وكانت طويلة، مسافات عرب املرض ينتقل ألن يكفي بما طويلة كانت
لخطر املعرضني األشخاص من كاٍف عدد لوجود نظًرا بسهولة؛ وباء أي النطالق كافية

املواتي. الدافئ وامُلناخ باملرض اإلصابة

الطاعون؟ يف تسبب الذي الفريوس نوع ما (5)

الفئة هذه نقلِّص أن بمقدورنا هل لكن املتهم، فيها نضع أن يمكننا عامة فئة اآلن لدينا
الضحايا؟ عىل ظهرت التي األعراض عىل نظرة بإلقاء أكثر

السابقة الروايات مع عرش السابع القرن يف األحدث الطاعون أعراض أوصاف تتفق
أيام ٥ َحَواَيلْ ملدة الضحية عىل تظهر األعراض كانت ما عادًة للوباء. األوىل املوجة من
يمكن كان الفرتة هذه أن إىل خلصنا املعارصة الروايات قراءة من أنه مع املوت، ُقبَيْل
عن استثنائي واحد تقرير عىل عثرنا أننا غري يوًما. عرش واثني يومني بني ما ترتاوح أن

يوًما. عرشين معها الفرتة هذه استمرت لندن يف الضحايا إحدى
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الغالب، يف اللون حمراء النزفية، البَُقع ُظهور هي الرئيسية التشخصية العالمة كانت
كانت ما وغالبًا األسود، إىل الربتقايل ومن األُْرُجَواني إىل األزرق من يتباين كان لونها لكن
تنشأ وكانت والساقني، والذراعني الَحْلق عىل أيًضا تُرى كانت لكنها الصدر، عىل تظهر
البَُقع هذه كانت الدموية. الشعريات تلف عن بدوره ناتج الجلد تحت نزف ُحدوث نتيجة

يقول: هودجز دكتور الصيديل كتب وقد الرب»، «أمارات عليها يُطلق التي هي

عليها أطلقوا التي تلك هي يَْخَشْوَن ما أكثر الناس يخشاها التي العالمة كانت
أنها سواء حد عىل بالُخرافات يؤمنون والذين املتدينون اعتربها «األمارات».
أطلق األمارات». من خائفني فكانوا هللا لوجود «املنكرون أما الرب»، «أمارات
ِبنَاءً باملوت. املؤكدة النُّذَُر تقريبًا كانت فقد الرب»؛ «تحذيرات البعض عليها
العالمات هذه عليهم تظهر كانت ْن ِممَّ ا جدٍّ قليلة قلة فإن الطبية، املالحظة عىل
يف وتتنوع كبرية، بأعداٍد تنترش الجلد، فوق بَُقًعا «األمارات» كانت تَعاَفْوا.
يف تصبح مًعا، تلتحم كانت حني منها، والبعض وأحجامها. وأشكالها ألوانها
إىل الدبوس، رأس حجم يف صغريًا كان اآلخر والبعض اليد، إصبع ُظفر َعْرض
الزُّْرقة، إىل تَِميل هاالت بها وتحيط أحمر لونها يكون قد وتنترش. تتضخم أن
فيما السواد، إىل الهاالت وتميل باهتًا أزرَق لونها يكون آخرين، أشخاص ويف
عىل البقع تظهر الغالب يف القاتم. البُنِّيِّ اللوِن درجة تأخذ أخرى بقع كانت
تكن فلم الخارج؛ من الجلد عىل لون هناك يكون ال عندما حتى البرشي اللحم
الرقبة كانت وإن املستديرة، البقع هذه ضد حصينة الجسم من بقعة هناك
األحيان، بعض ويف لها. شيوًعا األكثر األماكن هي واألفخاذ والظهر والصدر

بأكمله. الجسم تغطي كانت أنها لدرجة الغزارة شديدة «األمارات» كانت

يقول: كتب فقد ديفو، دانييل أما

األمارات يجدوا أن إىل مصابون أنهم يدركون األشخاص من كثري يَُكْن لم
بعدها عاشوا وقلما للوصف، القابل غري ذهولهم يثري كان مما عليهم تظهر
مصابة كانت األمارات عليها يطلقون التي البقع هذه ألن ساعات؛ ٦ من ألكثر
عرض يف صغرية عقٍد يف تنتظم نَِخًرا، فيها اللحم كان أو الشديدة، بالغنغرينة
الجلد يكون البرشة من (بقعة الثفنة صالبة يف وصلبة الصغري الفيض البنس
ق. املحقَّ املوت سوى تتبعه يمكن يشء هناك يكن لم … وسميًكا) صلبًا فيها
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فكرة أدنى لديها يَُكْن لم خادمة «حالة أيًضا هودجز دكتور وصف ١٦٦٥ عام يف
اشتكت قد تَُكْن ولم عافية، أتم يف ها وحواسُّ سليم فنبضها بالطاعون؛ مصابة أنها عن
ُغضون ويف هناك، األمارات اكتشفُت صدرها، بفحص أنه إال ألم، أو اضطراب أي من
تظهر األمارات كانت األحيان بعض يف اْلَمِنيَّة. واَفتْها قد كانت ساعات ثالث أو ساعتني
الطاعون، مع تجِربته مدار عىل رآه ما أغرب من أن ويذكر املوت.» بعد تظهر ما أول
أنهم منهم َظنٍّا «األمارات»، ُظهور بمجرد َهذَيانهم من خرجوا قد كثريين أشخاًصا أن

محقق. موتهم أن املساكني املرىض يُدرك لم باألمل. ُموحيٍة حالٍة ويف يَتَعاَفْوَن
والقروح الخراريج هذه تضمنت املرض: سمات من املتنوعة األورام أيًضا كانت
الفخذ. وأعىل اإلبْطني وتحت الرقبة يف الليمفاوية الغدد تورُّم عن عبارة كانت التي والدبل
أورد األخطر. تعترب الدبل فيها يظهر لم التي الحاالت كانت عرش، السابع القرن يف
الحظ «لسوء يشقه. الَجرَّاح كان الطبيعي، بالشكل الورم ينشقَّ لم إذا أنه هودجز دكتور
محتمل غري بالتهاب واإلحساس الحادة، اآلالم تلك بمثل مصحوبًا الطاعون َدبْل كان
ُجنونهم.» يَُجنُّ املرىضكان إن حتى التقيح، ُحدوث اقرتاب وقت يحدث الذي ذلك يعادل
إن حتى األلم غاية يف والتضميد بالطبع) تخدير دوَن تُجرى (التي الشق َعَمِليَّتَا وكانت
التورم يف أخفق إذا بْل الدَّ كان الجراحة. إجراء عند ينهارون كانوا الغالب يف املرىض
الحمى كانت انفتح، إذا لكن ضعيًفا، الحياة قيد عىل البقاء يف األمل يكون واالنفجار،
من املرض يمنع أن شأنه من كان الدبل شق أن األطباء بعض اعتقد يظهر. ما عىل تقل

املرعبة. األمارات تكوين يف ُقُدًما امُلِيضِّ
سومرست بمقاطعة دونسرت بقرية العسكري املوقع يف يخدم كان — جرَّاح أجرى
أوىل ُظهور لدى املرىض الجنود لكافة دماء َفْصد عمليات — ١٦٤٥ عام إنجلرتا بجنوب
قد مرضاه كافة إن وقيل أرًضا»، قوط السُّ عىل أوشكوا «حتى عليهم املرض عالمات
أي العالمات، ُظهور أول عند تُجرى كان هذه الَفْصد عمليات أن الواضح من تعافوا.
التي — العالجية الطرق هذه تكون أن املمكن من فهل اإلصابة، من يوًما ٣٠ حوايل بعد
من كبرية نسبة من َعْربَها التخلص يتم ربما أو املتورمة الليمفاوية الُعَقد فيها تَُشق

العدوى؟ قهر من املناعيَّ الجهاَز مكَّنَت قد — املصابة البيضاء الدم خاليا
والقيء الحرارة، درجة وارتفاع بالحمى، يُصابون الضحايا كان األورام، إىل باإلضافة
الخامس القرن يف ميالنو يف األطباء كان األنف. من دائم ونزيف واإلسهال، املستمر،
أيًضا بالطاعون. اإلصابة عىل أدلة النزفية، والبقع بالدم، املخلوط البول يعتربون عرش
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وَهذَيَان جنون البعض عند يصاحبه وكان شديد، ظمأ املرض بَْدء يصاحب كان ما غالبًا
النوافذ.» من بأنفسهم يلقون كانوا البعض إن «حتى شديدان،

الواقعة: هذه ١٦٤٧ عام تشسرت من الِعيَان ُشهود أحد شهادة أكدت

ناحية من باالكتئاب يصيبهم إذ غريب؛ نحو عىل عليهم الطاعون يسيطر
كانوا أنفسهم، يَقتُلون وآخرون َغَرًقا، ينتحرون بعضهم فكان ُجنونهم، فيَُجنُّ
يف وذَهابًا جيئًَة يَُهْرِوُل بعضهم وكان قليلة، ساعات ُغضون يف يموتون

املدينة. سكان بني كبريًا ذعًرا يثري ا ِممَّ بُقمصانهم ِبلنَِي ُمتََرسْ الشارع،

ضحايا يذوقها كان التي العذابات تصف التي املعارصة الروايات من واحدة يف جاء
لندن: يف ١٦٦٥-١٦٦٦ عاَمْي طاعون

والتقيحات األنف، من مستمر والنزيف الفم، جانب عىل من يَسيل القيء كان
املصابني بعض وكان … ِغرَّة ِحنِي عىل األسود اللون إىل وتتحول تتقلص
فيما الشوارع، يف عهم َمْرصَ ويَْلَقْوَن ويَِخرُّوَن كاَرى، كالسُّ مرتَنِّحني يجولون
يتقيأ بعضهم وكان … غيبوبة حالة يف واملوِت الحياِة بني يَْجثُوَن البعض كان

ا. ُسمٍّ تجرَُّعوا قد كانوا لو كما باستمرار

بالطاعون: اإلصابة إثر مات شاب جثة طومسون جورج دكتور َح َرشَّ

شديدة املنظر كريهة الكبرية النََّدبَات من بعديٍد مشوًها الجلد سطح كان
وصديد بالرواسب، شبيه ى مدمٍّ َعَفن منها جزء عىل يربز واالنتفاخ، التورم
تشبه َلِزَجة سوداء مادة عىل تحتوي املعدة وكانت الدماء. من خاٍل شاحب
والُكَىل مصفرٍّا الكبد كان صديدية. مادة يفرز الطِّحال من جزء وكان الِحْرب،
لألمعاء الداخيل السطح عىل غامضة كبرية عالمات وتوجد الدم، من خاوية
إىل مائًال خفيًفا سائًال أو يٍّا ُسمِّ صديًدا يحوي الربيتوني والتجويف واملعدة،
يَُكْن لم لكن اللون، عديمة جلطة األيمن البَُطنْي ويف االخرضار. أو االصفرار
هذا من واحدة ملعقة مللء يكفي ما الطاعون نََخَرُه الذي الجسد هذا يف هناك

«الدم». عليه يُطلق الذي األحمر السائل

واسعة تغيريات أحدث املرض أن أظهر قد الترشيح هذا أن إيجاز يف بيل جي دبليو أورد
الزرقاء البقع من كبري بعدٍد الجلد أصاب أنه إىل باإلضافة الداخلية، األعضاء يف التأثري
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هذه ُه تََمسَّ لم عضو من ما الحقيقة «يف متجلطة. دماء عىل احتوت التي السوداء أو
التغيريات.»

عاَمْي طواعني ضحايا من لضحيتني ترشيح لعمليتي التاليان التقريران يؤكد
الداخلية: لألعضاء العام التدهور — التوايل عىل — ونابويل روما يف ١٦٥٦-١٦٥٧

األمعاء وغشاء … السوداء بالبُثور مغطٍّى الجسم من الخارجي الجزء أن ُوجد
ُمصاب الربيتوني والغشاء السواد، شديدة واألمعاء متعفن، (الثَّْرب) الشحمي
لكنه حجمه ضعف والكبد متعفن، والطِّحال للغاية، دقيقة واملعدة بالزُّراق،
الجنبة وغشاءا … السوداء بالعصارة مليئة واملرارة ومهرتئ، اللون رديء
ني، مزَرقَّ السهمي والحاجز املنصف وكان للغاية، متصلب َغاف والشَّ متعفنان،
واد. السَّ شديد بدم مليئني البَُطيْننَْيِ وكال أسوَد، املستدق وطَرُفه ا مزرقٍّ والقلب

السوداء. البثور تغطيهما — اللون والرَِّديئتا القوام اْلُمَهْلَهَلتَا — والرئتان
واملعدة، والكبد، والرئتني، القلب، وتحديًدا — األعضاء جميع أن لُوحظ وقد
السوداء بالُعصارة مليئة املرارة أن عىل عالوة هذا ببقع. اة مغشَّ — واألمعاء
للقلب الرئيسية الدموية األوعية أن إال … ودهنية االكتناز شديدة كانت التي

. املْسَودِّ املتجلط بالدم ممتلئة كانت باألخص

موٌت يسبقه كان املوت أن وهي أال النزيف: للطاعون الرئيسية الخاصية عن كشفنا لقد
للضحية الداخلية األعضاء كانت لو كما يشبه األمر كان الداخلية. األعضاء ألنسجة شامل

شك. بال مرعبة ِميتَة كانت تحللت. قد
مختلفًة فكانت لضحاياه، الترشيحية والتقارير وأعراضه بِْيل الدَّ الطاعون أمارات أما
أمارات عليهم تظهر ال النزيف الطاعون فضحايا النزيف؛ الطاعون خصائص عن تماًما

الداخلية. األعضاء ألنسجة عامٍّ بموت املصابون يعاني وال الرب
واحدة، أرسة أفراد بني الطاعون انتشار عن جيًدا تقريًرا التالية الرواية تقدِّم

سابًقا: الواردة الطبية الخصائص وتوضح

وخادمة وعجوًزا ِغْلمان، وثالثة رجال، ثالثة — العائلة يف أفراد ثمانية كنا
بعضهم جاء البلدة، يف مقيم أنني سمعهم إىل تناهى بعدما جاءوا كلهم —
له يت الصِّ ذائع دين رجل كان [فقد ملساعدتي اآلخر بعضهم وجاء لريافقني،
أيٌّ يُمس أن قبل االنتهاء عىل أوشك قد سبتمرب شهر وكان األتباع]. من كثري
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بدأ خادمتُنا، أُصيبت البداية يف … أخريًا هاجمنا الطاعون لكنَّ … بسوء منا
عدت … معنوياتها املرضمن نال ما ورسعان جسدها، يف ورعشة برجفة األمر
أخرى، استغاثة رصخة ترصخ وكانت املوت، فراش عىل والخادمة املنزل إىل
أُصيبت عندما إثنني يوم اليوم كان وإغماء. تعرُّق نوبة يف وحدها كانت حيث
ويوم باألمارات. ممتلئًا جسدها وكان الخميس، يوم اْلَمِنيَّة وواَفتْها الخادمة،
وعليه األحد يوم َ وتُُويفِّ الفخذ، أعىل عند الشبان أحد لدى ورم ظهر الجمعة،
ليلة التايل. األربعاء يوم َ وتُُويفِّ آخر، َمِرضشاب نفسه اليوم يف املرض. أمارات
تغطي البقع كانت يومني أو يوم ُغضون ويف باملرض، سيُده أُصيب الخميس،

املرض. من الباقون وُحِفَظ … تعاىف أنه الغريب األمر لكن جسده،

املعروفة الفريوسات من ليس األسود املوت عن املسئول الفريوس أن نجزم أن يمكننا
أن إال املعروفة، الفريوسات عائالت من أيٍّ إىل ينتمي ال أنه املحتمل من الواقع، يف اليوم.
النزفية والحميات ماربورج، وفريوس إيبوال، أعراضفريوس إىل تكون ما أقرب األعراض
األمراض هذه من أي ألعراض مطابقًة تكن لم بالطبع أعراضه أن ورغم الفريوسية.
له. األقرب — اليوم املعروفة األمراض كل بني من — تبدو األمراض هذه فإن بحذافريها،
بارتفاع هذه وتتسم الخيطية، الفريوسات األمراض لهذه املسببة العوامل عىل يُطلق
عن ناجمة وبائي انفجار حاالت يف تحدث ما عادًة وهي الحاالت، بني اإلماتة معدل
الوبائية، التفيش موجات بحدوث التنبؤ يمكن ال آخر. إىل إنسان من املبارشة العدوى
يغطي بعد. الحيوانية مستودعاتها تُعَرف وال تسببها، التي لألمراض عالج يوجد وال
تتسم التي واملتنوعة املختلفة األمراض من العديَد نزفية» فريوسية «حمى مصطلح
عن تنتج وبقع وصدمة، والحمى، الداخلية، األعضاء ونزيف واآلالم، املفاجئ، بالحدوث
مفاجئة، بُحمى اإليبوال أعراض تبدأ الرب». «أمارات ب شبيهة — الجلد تحت نزيف

الداخلية. األعضاء انحالل من الضحية وتموت

النزيف للطاعون ُمميَّزة خصائصأخرى (6)

موسمي (1-6)

العرص إبَّان سيما وال بإنجلرتا، الشتاء أشهر خالل البقاء يف صعوبة يجد املرض كان
إبَّان بوضوح تقل الطاعون رشاسة كانت فرنسا، جنوب يف حتى الصغري. الجليدي
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قدرة أن عام بشكل معروًفا بات عرش، السابع القرن وبحلول برودة. األكثر األشهر
١٩٢٤ عام كتب الذي — بيل جي دبليو سجل البارد. الطقس يف تقل العدوى عىل الوباء

:١٦٦٦ عام فرباير من السادس يف أنه — العظيم لندن لطاعون املؤكد التاريخ

برودة؛ إنجلرتا يف شهدوها التي األيام أشد من كان اليوم ذاك أن الجميع أقر
تعطل عن أسفر مما التيمز نهر مجرى الجليد سدَّ منفصلني شهرين ففي
حتى آخر إىل حني من برأسه يطل كان الطاعون أن إال النهري، املرور حركة
جدٍّا قليلني أن مفادها التي هودجز الدكتور شهادة هنالك الصقيع. وسط يف
كانت حالة عىل يناير يف بنفسه قام أنه إال املوسم، ذاك يف ماتوا من هم
ويستوود جوشيا أقام للشفاء. املريض وتماثل عليها، واضحة الطاعون بقعة
وقد طاعون، أنها عىل حاالتهم َميََّز مرىض عىل أيًضا الصقيع موجة أثناء يف
تُْظِهر للطاعون.» وعدوٍّا للطبيعة صديًقا حينها الهواء كان «إذ للشفاء؛ تماثلوا
يستفحل لم املرض أن إال شائعة، كانت الطاعون حاالت أن أخرى مؤرشات
مألوفة صارت التي املميتة األعراض ة ِحدَّ انخفضت وقد البارد، اْلُمناخ يف َقطُّ

بعد. فيما

يف الطلق الهواء يف أحدهم إىل العدوى تنتقل أن تقريبًا املستحيل من كان أنه الظن أغلب
كانت العائالت أن مع املنازل، بداخل العدوى انتقال معدل انخفض بل البارد، الشتاء
الفريوس هذا أن الواضح من الهوائية. للتيارات املعرضة الباردة أكواخها يف مًعا تحتشد

البارد. للهواء بالتعرض يستمتع يكن لم
تقودنا فكرة امللحوظة هذه وتعطينا األدفأ، املناخ يف كثريًا أيرس العدوى انتقال كان

التايل. الفصل يف نناقشه الذي املرض مصدر إىل

أوروبا املرضيف انحسار (2-6)

ساحل يف إال بِْيل والدَّ النزيف بالطاعونني املصابة املناطق تَْلتَِق لم ،١٦٧٠ عام ُقبَيْل
االجتياح موجات بعض إىل باإلضافة أوروبا، النزيف الطاعون استوطن املتوسط. البحر
آسيا يف معقله يف الدَّبِْيل الطاعون أقام فيما املتوسط، ورشق أفريقيا شمال عىل العارضة
فرنسا وجنوب إيطاليا يف النادرة التفيش بعضموجات جانب إىل أفريقيا شمال وسواحل

تَُدْم. لم التي وبرشلونة
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التي األسباب بالفعل رسدنا لقد املنفصلة؟ األقطار هذه يف منهما كلٌّ أقام فِلَم
عىل النزيف الطاعون اقترص ملاذا لكن قط، أوروبا بِْيل الدَّ الطاعون استيطان دون حالت
القطبية الدائرة حتى املتوسط البحر جنوب من كبريًا تنوًعا الطقس تنوع حيث أوروبا

الصحراء؟ جنوب وأفريقيا الوسطى آسيا إىل ينتقل لم ملاذا الشمالية؟
هذه يف الرئيسية التجارة طرق كانت األرجح. عىل متعددة أسباب هناك كانت
شاسعة طرًقا — الكربى الصحراء تَقطع التي والطرق الحرير طريق مثل — األماكن
املسافرون يكون أن احتمال ح يَُرجَّ ثم ومن كبرية؛ بلدات تقطعها ال للغاية طويلة
غياب ساعد أيًضا وبائي. تفشٍّ حالة يطلقوا أن دون الرحلة إبَّان هلكوا املصابون
ما ورسعان األوبئة، استيطان دون الحيلولة يف الطريق بمحاذاة السكانية التجمعات

تماًما. عدوى أي تخمد كانت
كان ثم ومن أوروبا؛ يف الداخلية التجارة بطرق مقارنة كثافة أقل التجارة وكانت
آسيا، وإىل من الطريق يجتاز للعدوى مسببة تكون أن يُْحتََمل التي العوامل من أقل عدٌد
الطريق هذا يف اْلُمناخ كان لربما أخريًا، دائمة. تمركز نقطة تأسيس املستحيل من وكان

االنتشار. يف تنجح أن الرَّذاذية للعدوى يسمح ال بما والجفاف الحرارة شديد

الطاعون؟ مستودع وحدها فرنسا كانت هل (3-6)

الحرارة درجات بسبب املستمر الطاعون لبقاء بشدة مواتيًة فرنسا يف الظُّروف كانت
العدوى استمرار هناك نسبيٍّا املرتفعة الرطوبة لت سهَّ وقد الشتاء، يف وباألخص األدفأ،
وقد الكبرية، البلدات بني الطاعون النتشار يكفي بما كبرية املساحة وكانت وانتشارها.

جيدة. داخلية اتصاالت شبكة هناك كانت
منتظمة الطاعون تفيش موجات تكن لم حيث املناطق يف ذلك، من النقيض وعىل

كلها: أو الظروف هذه بعض فيها تنعدم

كانت فقد فعال؛ مستودع بدور تقوم أن عىل للغاية صغريًا بلًدا إيطاليا كانت •
قوية تدابري وُفِرَضت ُوِضَعت وقد والجفاف، الحرارة شديدة الصيف ُفصول
يف الصارمة الصحي الَحْجر قواعد ذلك يف بما العامة الصحة عىل للحفاظ

املوانئ.
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وكانت والجفاف، الحرارة شديدة الصيف ُفصول كانت اإليبريية الجزيرة شبه يف •
البحر، طريق عن إال تصل العدوى تَُكِن ولم محدودة، الداخلية االتصال وسائل

الشمال. جهة من فعاًال منيًعا حاجًزا الربانس جبال سلسلُة شكلت وقد
صغرية، بالسكان املأهولة واملساحة ا، وجافٍّ حارٍّا أفريقيا شمال يف الطقس كان •

محدودة. االتصال ووسائل متفرقني، السكان وكان
إسكندنافيا وكانت باردة، الشتاء فصول كانت املقدسة الرومانية اإلمرباطورية يف •

العام. مدار عىل الربودة شديدتي وأيسلندا
إىل تصل أن للعدوى يَُكْن ولم أيًضا، باردة الشتاء فصول كانت إنجلرتا، يف •

البحر. طريق عن إال هناك

ما السؤال: عىل اإلجابة أجل من السابقة الُفصول يف الواردة األدلة بكل استعنَّا لقد
أمًرا سيظل هذا أن إال الطََّواِعني؟ عىل املرتتب الدمار سبَّب الذي الفريوس خصائص
بالفعل كشفنا أننا إال موجوًدا، يَُعْد لم واضح هو كما املرض ألن دائًما؛ بالُغموض َمُشوبًا
من سؤال: عن اإلجابة يف أكثر نتعمق التالية الثالثة الفصول ويف أرساره. من كثري عن
واألمراض الطاعون بني مقارنة نعقد وكذلك صقلية؟ يف ظهر عندما الطاعون جاء أين

األخرية. عام اآلالف الثالثة مدار عىل فجأة ظهرت التي األخرى الغامضة الفريوسية
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َمْكَمنه يف املوتاألسود استتار

فال بِْيل، الدَّ للطاعون تفشٍّ نوبة كان األسود املوت أن يعتقدون كانوا الناس دام ما
بالتأكيد آسيا، غرب من آتيًا يكون أن بد ال أنه افرتضوا فقد إذن؛ منشئه بشأن غموض

األول. الفصل يف رأينا كما القرم من القادمة الشهرية السفن تلك عرب
فتَّاك ملرض تفشٍّ موجَة كان األسود املوت أن من يقني عىل نا ِرصْ أن بعد اآلن لكن
جاء أين ِمْن تماًما: جديدة مشكلة أمام فإننا آخر، إىل إنسان من مبارشًة َعْدواُه تنتقل
الَعَدم. من التطور مكتمل فريويس مرض يظهر أن يمكن ال املريع؟ املرض هذا ِفْعِليٍّا
املرعبة الَوَفيَات كانت تأكيد فبكل آنذاك، املعروف الغربي العالم من جاء قد كان إذا

وتُسجل. ستُالحظ

األسود املوت منشأ (1)

نتذكر لعلنا صقلية. جزيرة إىل ُوصوله بتتبع األسود املوت منشأ عن بحثنا نبدأ َدُعونا
كانوا جنوة سفن متن عىل اء األِصحَّ البحارة أطقم أن كيف تخربنا التقليدية القصة أن
َرَسْوا وقد ِعدَّة ألسابيع البحر يف البحارة كان مسينة. إىل ُوصولهم لدى املرض جلبوا قد
راح ُسُفنهم، َمتْن من نزلوا وعندما األمراض. من خلوهم تثبت صحية شهادة ومعهم

الفور. عىل به يلتقون شخص كل يصيب الطاعون
من يشء أي هناك كان وإن ُمْعٍد، مرض أي ُسلوك مع تماًما الرواية هذه تتناىف
مسينة يف امليناء إىل وصلت قد كانت أنها بد ال السفن أن فهو القصة، هذه يف الصحة
عىل وكان األوىل، مرحلته بالفعل اجتاز قد صقلية يف الوباء كان الذي الوقت نفس يف
كبش عىل العثور يف والرغبة الخرافة، عنرص من كل اتحد لقد ذروته. يبلغ أن وشك
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نحو االتهام إصبع لتوجيه مًعا فيها، املبالغ الروايات د وَرسْ الطبية، املعرفة وغياب فداء،
الصيف. يف بأسابيع البحارة وصول قبل بدأ الوباء أن املؤكد من األبرياء. البحارة

شخص طريق عن األساس يف بدأ قد األسود املوت أن كبري احتمال ثمة أنه إال
عىل ميناءان وهما وكاتانيا، مسينة فإن وأخريًا فأوًال باملراكب؛ وصلوا أكثر أو مصاب
اآلتية التِّجارية للمراكب مهمتني دخول نقطتي كانتا صقلية، لجزيرة الرشقي الساحل

أفريقيا. شمال وساحل املتوسط البحر رشق من
حيث القرم من قدمت جنوة سفن بأن قديم اعتقاد ثمة الَعْدَوى؟ نشأت أين لكن
األدبيات يف بحثْنا القرم؟ يف النزيف الطاعون بدأ فهل منتًرشا، الطاعون أنواع أحد كان
يوجد أنه إىل وتوصلنا عرش، الرابع القرن يف املتوسط منطقة يف الطاعون عن املكتوبة
القرم وهما منهما، أتى األسود املوت يكون أن املمكن من ١٣٤٧ عام محتمالن مكانان
الواقعة الشام بالد يف الطاعون أوبئة سجالت من الكثري إىل توصلنا فقد الشام؛ وبالد
اجتاح قد املرض كان األسود. املوت وبعد قبل ملا املتوسط لرشق الساحيل الخط عىل
التفيش موجات أن إىل خلصنا وقد والتاسع، الثامن القرنني يف فعليٍّا والعراق سوريا
كانت يبدو ما عىل ا. جدٍّ كثرية سنوات مدار عىل املنطقة هذه يف متقطع بشكل ظهرت
ر لتَدمِّ أذنابها تنرش أن عىل وقادرة للطاعون نِشطة بؤرًة بمرصوسوريا األرايضاملحيطة
الهام االستنتاج هذا أن إال األسود. املوت قبل عام ١٠٠٠ من ألكثر األوروبية الحضارات
املقام يف الشام بالد يف قاعدته الطاعون أرىس كيف التالية: املعضلة إىل مبارشة يقودنا
رشق يف لإلنسان القديمة األصول إىل نرجع أن بد ال السؤال هذا عن لنجيب األول؟

أفريقيا.

املنشأ بلد إثيوبيا (2)

ظهروا قد الحديث اإلنسان تضم التي الُعليا الِقَردة فصيلة من أسالفنا أن يحتمل
الكبري» املتصدع «الوادي يف كان اإلنسان تطور مهد وأن الوسطى، أفريقيا رشق يف
حتى شماًال إثيوبيا إىل بموزمبيق اآلن يُعرف مما يمتد الذي العظيم) أفريقيا (أخدود
يُعرف البرش أشباه من منقرض لقرد حفرية بقايا عىل ُعِثَر قد وكان األسود. البحر
جنس أن الظن وأغلب وكينيا. إثيوبيا يف وباألخص أفريقيا، رشق يف باألسرتالوبيثكس
املنتصب) (اإلنسان إيريكتوس الهومو انترش وعندئذ األسرتالوبيثكس، من تطور الهومو
املتصدع الوادي أو النيل» «وادي طول عىل شماًال يتحرك راح حيث تدريجيٍّا، أفريقيا من

وآسيا. أوروبا باتجاه الكبري
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قرطاج

إيطاليا
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النيل وادي طول عىل الطاعون انتقل العظيم. املتصدع الوادي يف النزيف الطاعون أصول
أثينا طاعونا كربى: تاريخية رضبات ثالث حقق هناك ومن الشام، بالد يف قاعدته وأرىس

األسود. واملوت وجستينيان
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فرتة منذ أفريقيا يف إيريكتوس الهومو من سابيانس، الهومو نحن، نوُعنا تطور
قارَّات كل يستوطن أن له ُقدِّر وقد سنة. ألف ٢٠٠ إىل سنة ألف ١٠٠ بني ما ترتاوح
مرص باتجاه شماًال النيل مجرى بتتبع بدأ الغالب ويف أنتاركتيكا، باستثناء العالم

أوروبا. نحو وغربًا آسيا نحو رشًقا تفرع ومنهما وسوريا،
تدريجيٍّا تحولوا الذين الطعام وجامعي الصيادين من األوائل األسالف هؤالء كان
متباعدة. مساحات عىل الزراعة عىل يعتمد حياٍة نمط إىل — عام ١٠٠٠٠ حوايل منذ —
األوبئة من مأمن يف كانوا أنهم إال عشوائي، بنحو املعدية األمراض يعانون كانوا وقد
مًعا. األفراد من غفرية أعداٌد فيها تعيش التي األماكن يف إال تستوطن ال التي الخطرية

الطََّواِعني امليالد قبل الخامس القرن إىل تعود التي الكتابات من مجموعة أرجعْت
الواقعة املنطقة هذه يف الطاعون استمرار العربية املصادر من العديد تذكر إثيوبيا. إىل
األوبئة بها انترشت التي الكيفية إىل وتشري امليالدي، السابع القرن منذ أفريقيا رشق يف

أفريقيا. وشمال مرص إىل ومنها السودان، إىل هناك من القوافل تجارة خالل من
نفس يف يبدو ما عىل نشئوا الطََّواِعني وهذه البرش أن َمْحَضة مصادفة مجرد أِهَي
عام والناس» «الطََّواِعني كتاب ألف الذي ماكنيل إتش دبليو يعتقد أفريقيا؟ من املنطقة
مسبِّبات من عدد أكرب تأوي أفريقيا أن إىل يشري فهو مصادفة؛ ليست أنها ،١٩٩٧
فيه وعاش اإلنسان فيه تطور الذي املكان هو هذا ألن ببساطة وذلك لإلنسان؛ األمراض

الزمن. من فرتة ألطول

أفريقيا من النزيف الطاعون نشأة (3)

عادًة الحيوانات؛ يف نشأت العرشين القرن يف فجأة ظهرت التي األمراض معظم إن
أصاب البَْدء يف التايل: السيناريو التجريب سبيل عىل نرجح قد الطيور. أو الثدييات
الغالب يف عوائله. كافة ملاتت وإال مدمر، غري بنحو لكن أخرى، رئيسياٍت النزيف الطاعون
من أسالفنا إىل تنتقل الَعْدَوى كانت ولربما الظاهرية، الناحية من الرئيسيات تتأثَِّر لم
تفعل. لم وربما موتهم يف تسبب قد ولربما آخر، إىل حني من الُعْليا الِقَرَدة فصيلة
البدائية املجتمعات هذه يف بعيدة ملسافات لتنترش العدوى كانت ما األحوال، جميع يف
وخيمة. عواقب لتخلف وفاة حاالت بضعة كانت وما األوائل، البرش من املشتتة واملتفككة
بعيًدا يظل — الحيواني مستودعه يف مأمن يف وهو بثبات يتكاثر الذي — الفريوس وكان

بغزارة. التكاثر يف يستمر وكان اإلطالق، عىل مؤثرة عوامل أي عن
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وعندما الحيوانات. من العوائل وبني بينهم الفاصلة املسافات زادت البرش، تطور مع
الحضارات لتؤسس وأخريًا وآسيا أوروبا الستعمار أفريقيا البرش مجموعات غادرت
ونرش إلرساء املثالية األجواء خلقت كثيفة، مرور حركة من بينها وما والدويالت العظيمة
مئات بُعد عىل اآلونة تلك يف كانت الطاعون مصادر أن حظهم ُحسن ومن مدمرة. أوبئة

الشاسع. املتوسط البحر عنهم ويفصلها األميال،
تلك النزيف الطاعون فيها طال التاريخ عرب عديدة أوقات هناك كانت ذلك، ومع
انتقل ثم عائل حيوان من عدوى التقطوا قد أكثر أو أفريقيٍّا أن يُفرتض إذ الحضارات؛
يف قاعدة لنفسه املرض فأرىس النيل؛ وادي عرب مسافرين مصابني طريق عن الفريوس
الحضارات. مراكز من فحسب طويلة بحرية رحلة بُعد عىل صار وعندئذ الشام، بالد

يف محوريٍّا دوًرا تلعب محورية املتوسط برشق املحيطة اْلِمنْطقة باتت ثم ومن
أو الرشقية أفريقيا من اآلتية للعدوى مستنقع بمنزلة السنني ملئات كانت فلعها قصتنا،

الغربية. الحضارات إىل املستمرة العدوى لنقل انطالق ونقطة الوسطى، أفريقيا

امليالد قبل الخامس القرن يف أثينا طاعون (4)

ومع امليالد، قبل ٤٣٠ عام أثينا رضب الذي املدمر الوباءَ العلماء من كثريٌ ناقش لطاملا
القديمة. العصور يف الكبرية الطبية األلغاز أحد الوباء يظل ذلك

عىل تركيزها جاَم تصب كانت أنها إال حينذاك، مجدها أوج يف أثينا حضارة كانت
رصاًعا كانت التي — البيلوبونيسية الحرب — إسربطة مع الُحروب من كبرية سلسلة
أثينا كانت امليالد. قبل و٤٠٤ ٤٣١ عامي بني ما دام أيديولوجيٍّا ورصاًعا األرض عىل
األقلية بحكم املعروفة إسربطة، كانت اآلخر الجانب وعىل جانب، من بالديمقراطية تنادي
قائًدا بريكليس ظهر امليالد قبل ٤٤٣ عام يف أفراد. بضعة عىل االمتيازات حرص الذي

العسكرية. اسرتاتيجياتها مهندس أصبح وقد ألثينا، وثقافيٍّا وعسكريٍّا سياسيٍّا
من لكثري ومحطة ميناءً كانت التي برييوس يف األوىل الطاعون حاالت ظهرت
َعْليَاء إىل املرض انترش ما رسعان الخارج. من املرض جلبوا الذين والتجار املسافرين
ن ِممَّ وآخرين األطباء بني الَوَفيَات معدل وكان َحتَْفها، بأكملها عائالت َلِقيَت حيث املدينة

واضحة. بدرجة مرتفعة للمرىض مصاِحبني كانوا
ويَِذيع وتعاىف، بالطاعون أُصيب العليا، الطبقة من أثينيٍّا كاتبًا ثوسيديديس كان
خطَّ البيلوبونيسية». الحرب «تاريخ بعنوان: وهو ألفه، الذي الكتاب بسبب اآلن ِصيته
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أن الواضح غرضه وكان املرعبة، األيام تلك عن الِقيمة بالغة ِعيان شاهد رواية بعدها
أخرى. مرة الظُّهور عاود إذا عليه التعرف يمكن حتى للمرض دقيًقا وصًفا يقدم

وتلتهب الرأس يف حادَّة آالم من فجأة يَْشُكوَن كانوا األفراد أن ثوسيديديس يروي
ثم الصدر، يف وآالم وعطس سعال هذا يعقب كان دًما. عال السُّ يف يبدءون ثم أعينهم
وتطفح ، يَْحَمرُّ الجلد كان يُروى. ال وظمأ شديدان وإسهال وقيء املعدة، يف تقلصات
ولم شديدة حمى من يعانون الضحايا كان كما مفتوحة، وتقيُّحات صغرية بُثور عليه
رغبة انتابتهم الظمأ، أْضناهم وملا ُعراة. يظلوا أن ُمْؤثِرين الغطاء، يتحملون يكونوا
العمومية. املياه صهاريج يف كثريون وقفز الباردة، املياه يف بأنفسهم اإللقاء يف عارمة
بني ومن األعراض. هذه بَْدء من الثامن أو السابع اليوم يف ومات َصوابَه، فقد معظمهم

هم. بََرصَ أو ذاكرتهم أو أطراَفهم كثريون فقد تَعاَفْوا، الذين
ولم املرىض، األصحاءُ تحاىش فقد ُمْعٍد؛ املرض بأن تامة ِدراية عىل األثينيون كان
الشوارع يف املوتى أجساد وتُركت واألصدقاء، للعائلة املعهودة الدفن شعائر يقيموا

واملعابد.
وهي األسود، املوت ِعيان ُشهود روايات ملحوظ بشكل ثوسيديديس وصف يشبه
املحتمل من اليوم. أمراض من آخر مرض أي وال بِْيل، الدَّ الطاعون أوصاف ليست قطًعا

النزيف. الطاعون أشكال من لشكل مبكرة تفشٍّ موجة كانت هذه أن
الريف يف الناس أمر فإنه اإلسربطيني، هجمات يخىش كان بريكليس ألن نظًرا
مدينة بداخل الناس هؤالء احتشد الحصينة. املدينة جدران داخل إىل ينتقلوا بأن املحيط
حارٍّا، الصيف كان للعيش. مكان لهم يكن ولم السكان، من كبري بعدد بالفعل مكتظة

العدوى. النتشار مثالية ظروف وهي الحصار، تحت املدينة وكانت
َلِقَي عندما — امليالد قبل ٤٢٩ عام طوال منخفض بمعدل زحفه املرض واصل
آخَر حصاٍر خالل امليالد، قبل ٤٢٨ عام صيف يف بُقوَّة عاد ثم — منه َحتَْفه بريكليس
قبل ٤٢٧ عام صيف حتى امليالد قبل ٤٢٨ عام شتاء منذ املرض خمد اإلسربطيني. من

العام. ذلك خريف يف وأخرية أخرى مرة التفيش عاود أنه إال امليالد،

امليالدي السادس القرن يف جستينيان طاعون (5)

ثم إثيوبيا، من بالقرب جستينيان طاعون بدأ فقد بروكوبيوس، املؤرخ عن جاء ِلما َوْفًقا
البحر عىل الفرما ميناء إىل الطريق قاطًعا ميالديٍّا، ٥٤١ سنة النيل وادي جنوب إىل انتقل

234



َمْكَمنه يف األسود املوت استتار

وفلسطني. سوريا إىل الشمال باتجاه مرص عرب بقوة اندفع هناك ومن مرص، يف املتوسط
ا، جدٍّ هائلة الكارثة هذه وكانت [املعروف]، العالم أنحاء كل يف انترش أنه «بدا وحينئذ
ُطُرَق األول املقام يف الطاعون اتبع االندثار.» حاَفة عىل بََدا البرشي الجنس أن لدرجة
إىل باإلضافة العدوى «لتبادل سبًال وفرت أنها الواضح من التي األرجح، عىل التجارة

البضائع.»
إىل ينتقل كان ثم الساحل من يبدأ كان ما دائًما املرض أن بروكوبيوس أضاف
وقد املراكب. ُمتون عىل يصل كان ما عادة أنه الواضح ومن البلدة، من الداخيل الجزء
غرار عىل األوبئة، إن أي بلدة»، كل يف معينة لفرتة ويمكث ثابت «برتتيب يتحرك أنه بدا

مميَزيِْن. زمنيٍّا ومساًرا نمًطا اتبعت املعدية، األمراض كافة
كارثية نهاية وضع ميالديٍّا، ٥٤٢ عام القسطنطينية إىل الطاعون وصل عندما
استمر الرومانية. اإلمرباطورية تأسيس بإعادة جستينيان البيزنطي اإلمرباطور لُحلم
إىل اليوم يف فرد ٥٠٠٠ من الَوَفيَات معدل وارتفع أشهر ٤ لحوايل الذروة حالة يف الوباء
السنة يف القسطنطينية يف وا تُُوفُّ قد شخص ٣٠٠٠٠٠ إن وقيل اليوم، يف فرد ١٠٠٠٠
التخلص مهمة أنهكت األرقام. هذه يف مبالغة هناك تكون ربما أنه مع َوْحَدها، األوىل
آخرها عن بالجثث امتألت ما رسعان لكنها الخنادق، حفروا فقد املسئولني؛ الجثث من

املدينة. أجواء يف كريهة نتنة رائحة وانترشت وفاضت،
الغربي العالم أنحاء إىل الطاعون املحاربة والقوات التِّجارية فن السُّ نرشت ثم
معدالت عن أسفر مما التالية سنة الخمسني مدار عىل وتَكراًرا ِمراًرا تفىش وقد املعروف،
أن إىل يفطنون كانوا إذ مرعوبني؛ كانوا الناس أن بروكوبيوس يروي هائلة. وفيات
هو الضحايا عىل يظهر عَرض أول كان إنذار. سابق دون يصيبهم سوف الطاعون
عقب التالية. القالئل األيام خالل يف بْلِية الدَّ األورام يتبعها كان أنه إال الخفيفة، الحمى
َهذَيَان حالة يف أو عميقة غيبوبة يف يدخلون إما املصابني معظم كان األورام، ُظهور
االنتحار. عىل واإلقدام االضطهاد ُجنون ذُهان إىل األحيان بعض يف تصل كانت عنيفة
السوداء البُثور كانت بداخلها. ُخرَّاًجا يجدون كانوا األورام، يفتحون األطباء كان عندما
الضحايا بعض أجساد يف تنترش — الَعَدس حبة عن منها كلٌّ حجم يزيد ال التي —
يُْلُقون كثريون وكان الظمأ، يغلبهم وكان ساعة. ٢٤ خالل يف دائًما يموتون كانوا الذين
أيام بضعة ُغضون يف ويموتون دًما يتقيئون الضحايا معظم وكان البحر. يف بأنفسهم
لكن الوشيك، املوت عىل أكيدة عالمة تعترب السوداء البُثور كانت األعراض. ُظهور من

235



األسود املوت عودة

العالج وسائل نجاح أو املرض، بمسار بسهولة التنبؤ األطباء يستطع لم هذا بخالف
الضحايا. جميع تُتََوفَّ لم يبدو ما وعىل تطبيقها. يحاولون كانوا التي املختلفة

يشكِّل يَُكْن لم األعراض عليهم تظهر كانت الذين باألفراد االحتكاك أن الظاهر من
أن تفيد التي النزيف الطاعون بشأن إليها توصلنا التي النتيجة مع هذا يتفق خطًرا.
بعد األخرية األيام أثناء وليس املعدية الفرتة بداية خالل ترتفع العدوى انتقال احتماالت

األوىل. األعراض ُظهور
األوبئة تفيش مع عدة، لسنوات جستينيان طاعون استمر أثينا، طاعون خالف عىل
من منها كل مدة تراوحت دورات يف الظهور يعاود كان أنه املثري ومن وتَكراًرا. ِمراًرا
ما الفرتة يف املتوسط منطقة سكان معدل يف االنخفاض وبلغ سنة، ١٢ إىل سنوات ٩
أحد ذكر السكان. من تقريبًا باملائة ٥٠ حوايل ميالدية و٧٠٠ ميالدية ٥٤١ عامي بني
بعد َقطُّ يرتاجع لم الوباء أن ميالدية ٥٥٨ عام ثانية تفشٍّ نوبة عن كتاباته يف املؤرخني
بقصة شبيهة قصة وهي آخر، إىل مكان من تحرك أنه هنالك ما كل األوىل، الوباء نوبة
آخر إىل مكان من يتنقل كان املرض أن املمكن فمن وهكذا فرنسا. يف النزيف الطاعون
الحضانة. فرتة طول الحني ذلك يف سائدة كانت التي البطيئة التِّجارية فن السُّ بواسطة

َدبْلِيٍّا. طاعونًا ذلك يكن لم بالتأكيد ومجدًدا،
عام بألف قبله وقع الذي — أثينا وطاعون الطاعون هذا بني مذهلة تشابه أوُجه ثمة
الليمفاوية، الُعَقد وأورام إثيوبيا، يف املفرتضة النشأة وهي النزيف، والطاعون — تقريبًا
فرتة وقرص آخر، إىل شخص من العدوى وانتقال السوداء، والبُثور والحمى، والَهذَيان،
موجات كانت هذه أن إىل يشء كل يشري الشديد. والعطش املوت، قبيل األعراض ُظهور

النزيف. للطاعون مبكرة تفشٍّ

الشام بالد يف النزيف الطاعون قاعدة (6)

ومن طويل؛ بوقت األسود املوت قبل األوسط الرشق ُشعوب لدى معروًفا الطاعون كان
طاعون كان عرش. الرابع القرن منتصف يف الظُّهور معاودته لدى املرض الناس أدرك ثَمَّ
من للمرض املرعب التاريخ تذكر املسلمني بإمكان املبكرة. الرضبات إحدى جستينيان
خمس حدثت أنه التاريخية السجالت تذكر السابع. القرن يف األوسط للرشق ُفتوحاتهم
نحو وقَىض ميالديٍّا. ٦٢٧ عام األوىل الرضبة وبدأت اإلسالمي، التاريخ يف كربى فاشيات
يف منتًرشا كان الذي الثاني الوباء يف ميالدية ٦٣٨ عام نحبهم مسلم جندي ٢٥٠٠٠
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العنيف الطاعون التالية الطاعون رضبة عىل أُطلق ومرص. العراق حتى ا وممتدٍّ سوريا
الكبري الرابع الطاعون ورضب ميالدية، ٦٨٨ عام «كالطوفان» البرصة اجتاحت ألنها
النخبة» «طاعون من وسوريا العراق عانت ميالديٍّا. ٧٠٦ عام أخرى مرة املدينة هذه
تقريبًا سنوات عرش كلَّ أخرى تفشٍّ ملوجات تتعرض سوريا وكانت ميالديٍّا. ٧١٦ عام

ميالديٍّا. و٧٤٤ ٦٨٨ عامي بني ما الفرتة يف
للخطر، املسلمون استجاب األوىل، اإلسالمية اإلمرباطورية األوبئة اجتاحت عندما
خاصة دينية دالالت لألوبئة كان الضحايا. ومعالجة األوبئة هذه تفسري إىل فَسَعْوا
اإلسالمي للمجتمع الثقافية التوجهات حددت إنها حتى بها، محمد النبي تنبؤ بسبب
األسود للموت مشابهة كانت أنها الجائحات لهذه التاريخية السجالت تكشف التقليدي.
االجتماعية العواقب حيث ومن عدواها انتقال حيث من عام) ٦٠٠ ب بعدها تفىش (الذي

الدورية. الظهور ومعاودة واالقتصادية
وجه أكمل عىل بعمله ويقوم ونشًطا موجوًدا كان النزيف الطاعون أن الواضح من
الحال هو وكما األسود. املوت قبل السنني ملئات األوسط والرشق الشام ببالد معِقله يف

التجارة. طريق عن ينتقل كان دائًما،

الغامض األصفر الطاعون (7)

ثم امليالدي، السادس القرن يف أوروبا األصفر» «الطاعون باسم يُعرف فتاك وباء رضب
إنجلرتا جنوب يف استرشى وقد عديدة. لسنوات واستمر السابع القرن يف الظُّهور عاود
أن بالذكر جدير وأيرلندا. نورثمربيا إىل املطاف آخر يف منه انتقل وقد ميالديٍّا، ٦٦٤ عام
إيطاليا يف عنه معارصة روايات أيًضا ثمة الصيف. أشهر أثناء ينشط كان الطاعون هذا
لوقت استمر َحتًْما لكنه الطاعون، هذا عن الحقائق من كثري يوجد ال وإسبانيا. وفرنسا
فرتات عىل تحدث كانت إنجلرتا يف األوبئة أن يبدو أنه مع عام)، ٦٠٠ ل (ربما طويل
يعرب كان وفقط يَّة، القارِّ أوروبا جنوب يف مستوطنًا كان املرض هذا ولعل متقطعة.

إنجلرتا. يف الصيف يف التفيش موجات يبدأ كي آخر إىل حني من اإلنجليزي القنال
وأشكال األوىل، اإلسالمية اإلمرباطورية وطواعني وجستينيان، أثينا طاعونا كان هل
الطواعني تلك تسببت فهل كذلك األمر كان إذا النزفية؟ الطََّواِعني من األصفر، الطاعون
٣٢ ٥-دلتا آر يس يس طفرة ُحدوث تكرارية زيادة يف األصفر) الطاعون (وباألخص
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املوت ُظهور قبل فرد ٤٠٠٠٠ كل يف واحًدا فرًدا تبلغ التي نسبتها إىل لتصل بالتدريج
محتمًال. سيناريو نظرنا يف هذا يبدو األسود؟

القرم يف النزيف الطاعون ثوران (8)

شماًال باستمرار يزحف كان فقد رأينا؛ كما الشام بالد عند الطاعون يتوقف لم
ويرضب وأوكرانيا، الصغرى وآسيا تركيا عرب املسري يواصل هناك ومن أنطاكية، إىل

بانتظام. اإلسالمية اإلمرباطورية
القرم يف فيودوسيا) اآلن عليها (يُطلق كافا مدينة جنوة أهل شيَّد ،١٢٦٦ عام يف
إىل ساحلية مالحة صناعة َست وأُسِّ العظيمة. التِّجارية لُسفنهم الرئييس امليناءَ وأصبحت
هذا عرب التِّجارة واستمرت الدون، نهر عىل روسيا) يف آزوف اآلن عليها (يُطلق تانا بلدة
القوافل. طرق خالل من رساي مدينتي إىل هناك ومن روسيا، وسط إىل املائي الطريق

مدينة كافا كانت مبارشًة) األسود املوت (قبل عرش الرابع القرن أربعينيات ِبُحلول
آالف ٦ ر يسوِّ الداخيل الجدار املركز: متَِّحَدِي جدارين داخل بشدة ومحصنة مزدهرة،
من مزيًجا كانوا الذين السكان، اشتمل منزل. ألف ١١ ر يسوِّ الخارجي والجدار منزل
وأتراك. ومغول ويهود وأرمن ويونانيني والبندقية جنوة من أفراد عىل األمم، مختلف

إىل تانا يف املوجودون اإليطاليون التجار وفرَّ .١٣٤٣ عام وتانا كافا املغول حارص
قوات إحدى قتلت عندما وذلك ،١٣٤٤ عام فرباير شهر حتى الحصار دام حيث كافا
املغول جدد الحصار. آالت ودمرت املغولية القوات من شخص ألف ١٥ اإليطالية اإلغاثة
ر دمَّ فتاًكا وباءً ألن الحصار رفع إىل عام بعد اْضُطرُّوا أنهم إال ،١٣٤٥ عام كافا حصار

قواتهم.
أهايل أحد مويس دي جابرييل العدل كاتب ِذْكر عىل األول الفصل يف بالفعل أتينا
شاهد يَُكْن لم الغالب يف أنه مع القرم، أحداث عن أيًضا جابرييل كتب بياتشنزا. مدينة
يسبب غامض مرٌض أصاب املرشق، بالد يف ١٣٤٦ عام يف أنه كيف وصف وقد ِعيان.
ملدة كافا حارصوا قد التتار وكان واملسلمني، التتار من لها حرص ال أعداًدا املفاجئ املوت
واآلالف اآلالف يقتل «وراح الجيش هذا أصاب ما مرًضا أن إال السنوات، الثالث تقارب
املرض أعراض تظهر حاملا يموتون الجنود كان فقد مبالغة؛ هذه وبالتأكيد يوم.» كل
العفن بحمى متبوعة الفخذ، أعىل أو اإلبْط تحت منطقة يف أورام من أجسادهم: عىل

التيفوس). لحمى قديم (اسم
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أ�رية 
يونيو
١٣٤٨

برشلونة
مايو

١٣٤٨

مارسيليا
يناير

١٣٤٨

جنوة
يناير

١٣٤٨
البندقية

يناير ١٣٤٨

راغوزا
يناير ١٣٤٨ كافا

١٣٤٦

تانا
ربيع ١٣٤٦

أسرتاخان
١٣٤٥

رساي ١٣٤٥

ِمنطقة ا�توسط
تونس
أبريل
١٣٤٨

إيطاليا

مسينة
أكتوبر ١٣٤٧

القسطنطينية
ربيع

١٣٤٧
طرابزون
١٣٤٧ تربيز

شتاء
١٣٤٦-٧

بحر القزوين

شمال أفريقيا
قربص
١٣٤٨

اإلسكندرية
سبتمرب ١٣٤٧

دمشق
١٣٤٨ بغداد

١٣٤٧

مرص
شبه الجزيرة العربية

البحر األحمر مكة
١٣٤٨

األسود. املوت وأثناء قبل والقرم الشام بالد أنحاء يف النزيف الطاعون انتقاالت

أن أمل عىل كافا؛ جدران بداخل وقذفوها املجانيق يف رفقائهم جثث التتار وضع
املدينة بداخل املسيحيني من كان فما هناك، الجميع تُطاق ال التي النتنة الرائحة تقتل
رسعان النتنة الجثث أن إال البحر، يف الجثث من ممكن عدد أكرب ألَقْوا أن إال املحارصة

املياه. موارد وسممت الهواء لوثت ما
يسهم لم التتار شنه الذي البيولوجية للُحروب البدائي الشكل هذا أن الظن أغلب
للمرض ضحية تقريبًا املنطقة يف شخص كل سقط ما رسعان أنه إال الوباء، نرش يف
باملرض يصيبهم حتى واألشخاصفحسب األماكن إىل املصاب ينظر أن «يكفي الغامض.

قبًال. التعليقات من النوعية هذه بمثل سمعنا لقد إليهم.» السم وينقل
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إىل اتجه البعض باملراكب، كافا من باملرض أُصيبوا الذين البحارة بعض هرب
كل «تسممت هناك، إىل البحارة وصول لدى البندقية. إىل آخرون اتجه فيما جنوة،
واحد فرد يُصاب كان وعندما ِغرَّة.» ِحني عىل قاطنوها ومات املعدي بالطاعون األماكن
أخرى قصة هذه أن املفرتض من يموت.» وهو «حتى بأكملها عائلته يسمم كان باملرض

.١٣٤٨ عام إيطاليا شمال إىل األسود املوت لوصول

القرم؟ من األسود املوت جاء هل (9)

الغامض الوباء هذا أن مويس دي جابرييل قدمه الذي الوصف من وضوح أيما يتضح
كان فهل بِْيل، الدَّ للطاعون تفشٍّ موجة يكن لم بالقرم املحيطة املنطقة رضب الذي
من الرغم عىل االعتبار، بعني الوصفية والتقارير املعتادة املغاالة أْخذ إنَّ نزفيٍّا؟ طاعونًا
الوباء بني بوضوح مويس دي ويربط نزفيٍّا، طاعونًا كان أنه إىل بُقوة يشري نُدرتها،

إيطاليا. شمال يف األسود املوت وُظهور
التِّجارية الطرق شبكة إنشاء أعقاب يف مبارشة كافا من األسود املوت جاء هل إذن
خاصة بدراسة تويج جراهام قام الرحلة. طول هو األول االعرتاض وجه إن القوية؟
الرحلة م تتمِّ أن بمقدورها كان ما السفن أن إىل وَخلَُص الوقت، هذا يف املالحة لحركة
ثالثة استغرقت وربما أسابيع، خمس أو أربع من أقل يف صقلية عرب جنوة إىل القرم من
حضانته فرتة تستغرق معٍد ملرض بالنسبة حتى للغاية طويلة مدة هذه أن نرى أشهر.

يوًما. ٣٢
ووصل األسود البحر عرب انترش قد ١٣٤٦ عام كافا يف الوباء أن احتمال يزيد إنما
فيستطيع أقرص الرحلة تكون وعندئذ .١٣٤٧ عام ربيع يف بعام بعدها القسطنطينية إىل
عام أكتوبر يف أشهر بستة بعدها مسينة إىل األسود املوت جالبًا صقلية، إىل يقفز أن
يتعلق فيما إقناًعا أكثر السيناريو هذا اليونان. عرب انتقل قد يكون ربما أنه مع ،١٣٤٧

األحداث. بتوقيت
عىل املريع. آسيا غرب جنوبي وباء إبَّان األحداث ترتيب نَْحبَُك أن نستطيع بالتايل
،١٣٤٥ عام ورساي أسرتاخان مدينة يف قزوين بحر من بالقرب الوباء هذا بدأ يبدو ما
ما ورسعان ،١٣٤٦ ربيع يف تانا إىل الوباء انتقل بعامني. األسود املوت ُظهور قبل أي
تساقطوا ما رسعان الذين التتار لحصار تخضعان املدينتان هاتان كانت كافا. إىل انتقل
أعداد َلِقيَْت قواتهم. بني الَهِشيم يف النار انتشار انترش الذي باملرض اإلصابة َجرَّاء قتَىل
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حركة عزَّزت الغالب ويف املطاف، آخر يف الحصار َفكُّوا التتار أن لدرجة َحتَْفها كبرية
املنطقة. أنحاء يف الوباء انتشاَر والقوات الالجئني

القسطنطينية إىل األسود البحر عرب الفتاك املرض هذا انتقل التايل، العام مدار عىل
الجنوب باتجاه انتقل نفسه الوقت يف .١٣٤٧ عام خريف يف طرابزون وإىل الربيع يف
ثم ،١٣٤٦-١٦٤٧ شتاء يف هناك وصل حيث الحالية، إيران يف تربيز إىل أسرتاخان من
عام من محدد غري وقت يف دجلة نهر عىل بغداد يف ظهر حيث هناك من مسريه واصل
الطُُّرق طول عىل كبرية مسافات يقطع أن استطاع املرض هذا أن الواضح من .١٣٤٧

َدبْلِيٍّا. طاعونًا يَُكْن لم قطًعا أنه أؤكد أخرى ومرة التِّجارية،
القادمة التِّجارية فن السُّ طريق عن مسينة إىل الوصول من األسود املوت تمكن لربما
يف وجوده عن تحدثت الروايات بعض أن إال اليونان. طريق عن ربما القسطنطينية، من
شهر. بحوايل صقلية إىل وصوله قبل أي ،١٣٤٧ عام سبتمرب يف أيًضا اإلسكندرية ميناء
صقلية إىل األسود املوت جاء فهل عنها، اإلجابة يمكن ال أسئلة لدينا زال ال
منشؤها كان اإلسكندرية يف التفيش موجة وهل اإلسكندرية؟ من أم القسطنطينية من
بال يقف لم مرص يف الوباء لكن األمر، هذا يف نَبُتَّ أن يستحيل أيًضا؟ القسطنطينية
دمشق إىل ١٣٤٨ عام ووصل التِّجارية، الطُّرق عرب املعتادة مساراته اتبع فقد َحَراٍك؛
شاسعة مساحات يغطي الطاعون كان جنوبًا. العربية الجزيرة شبه يف مكة وإىل شماًال،
١٣٥٠ عام وبُحلول ،١٣٤٨ إىل ١٣٤٥ عام من السنوات الثالث فرتة خالل أوراسيا يف

الشمالية. القطبية الدائرة إىل وصل قد كان
فقد األبد؛ إىل آسيا غرب جنوب من اندثر قد املرض أن يبدو ،١٣٤٨ عام بعد
مرة تظهر ولم األوبئة وتوقفت — الشتاء أثناء ربما — العدوى انتقال سالسل تكرست

أخرى.

األسود املوت بعد ما (10)

متغرية بنسبة الشام، بالد يف النزيف الطاعون استمر األسود املوت بعد أنه إىل الدالئل تشري
خمس كلَّ الطََّواِعني ُظهور عن يُبَلَّغ كان َوْحَدها مرص يف عامة. بصفة منخفضة ولكنها

األسود. املوت بعد عاًما ١٥٠ مدار عىل سنوات
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رأينا وكما املوانئ، عرب إيطاليا النزيف الطاعون تفيش موجات من كثريٌ بلغت بالطبع
من اآلتية املراكب من ِحذْرها تأخذ الشمالية للدويالت الَحِذَرة الصحية السلطات كانت

املنطقة. هذه من قادم قوي نزيف طاعون خطر أدركوا أنهم الواضح ومن الشام،
سنوات، أربع أو ثالث حوايل ملدة هناك الدافئ امُلناخ يف الواحد الوباء يستمر ربما
كان لذا نسبيٍّا؛ صغري ومرص وإرسائيل ولبنان سوريا من لكل الساحيل القطاع أن إال
ذلك فإن دائًما، خطًرا اعتُِربت املنطقة هذه كانت لو ثم، ومن النهاية. يف يندثر الوباء
جديد من يبدأ منها كل كان التي هناك، املتقطعة املتكررة األوبئة إىل الغالب يف يرجع

النيل. وادي من ُمصاب ُوصول طريق عن
انتقال يكن فلم وعليه، (٢٤٠٠كم)، ميل ١٥٠٠ حوايل يبلغ النيل نهر طول أن إال
لو حتى للمرض، واحد مصاب حضانة فرتة خالل — األرجح عىل — ممكنًا املرض
النتقال سالسل هناك كانت باألحرى إنما النهر، مجرى اتجاه يف بالقارب مسافًرا كان
املراكب عرب وذَهابًا جيئًة الوادي طول عىل باستمرار تتحرك كانت التي واألوبئة العدوى

القوافل. أو
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النزيففجأة؟ الطاعون اختفى ملاذا

وكما بُصعوبة، الشتاء فصل يجتاز الشمالية يَّة القارِّ أوروبا ويف إنجلرتا يف الطاعون كان
للمصابني املتكرر الُوصول عىل بالكامل معتمًدا القرون مدار عىل استمراره كان بَْرَهنَّا،
بعد إنجلرتا من اندثر ما ورسعان ،١٦٤٩ عام اسكتلندا من الطاعون اختفى فرنسا. من
املصابني من املزيد هناك يكن ولم الشتاء، أشهر يجتاز أن يستطع لم ألنه ١٦٦٦ عام
ملاذا هو: اآلن املهم فالسؤال إذن هناك. من اختفى ألنه يَّة القارِّ أوروبا من يَِفدون الذين

فرنسا؟ يف معِقله من أخريًا الطاعون اختفى
من مجموعة أن بد ال باألحرى إنما السؤال، لهذا وحيد جواب يوجد ال الغالب يف
يف مستوَدعه من املرض عىل للقضاء مًعا اتَّحدت — بعض من أهم بعضها — العوامل
مسألة املسألة كانت طويًال، يعيش أن للطاعون أمل هناك يَُكْن لم بعدها من فرنسا.

أكثر. ليس وقت

الصغري العرصالجليدي (1)

واتسمت عرش، والسابع عرش السادس القرنني يف كبرية بدرجة بارًدا العاملي امُلناخ صار
الجليدية، الُكتَل وزحف الشمسية، البَُقع نشاط بانخفاض الصغري الجليدي العرص بداية
أنه إال ،١٥٦٠ عام حتى األساسية الُربودة فرتة تبدأ ولم الحرارة. درجات وانخفاض
البحر وتجمد قارس شتاء من فرنسا جنوب قاىس ،١٥٠٦ عام نحو سابق وقت يف حتى

مارسيليا. عند املتوسط
هذا صار تقريبًا. دائًما امُلناخي التغري يعكس الذي هو مارس شهر كان أوروبا، يف
الوقت هذا يف الطقَس يسود كان وغالبًا الخفيفة، األمطار ُسقوط مع شتويٍّا بارًدا الشهر



األسود املوت عودة

ربيع أشهر تعقبه كانت أنه عىل عالوة شمالية. ورياح حاجزة جوية مرتفعاٌت السنة من
ورطبًا. بارًدا يونيو شهر وكان وجافة، باردة

املهم العامل هو الصيف وأوائل الربيع خالل البارد املناخ استمرار كان ربما ثم من
من كثرٍي إخماد ثم ومن الشتاء؛ بعد نفسه توطني إعادة عىل الطاعون قدرة كبح الذي

الوشيكة. األوبئة
األمر لكن إنجلرتا، من اختفائه يف ستسهم بُرودة األشد امُلناخية الظروف هذه كانت
انتشار من أيًضا ْت حدَّ ربما الظُّروف هذه أن هو هنا أهدافنا خدمة أجل من األهم

فرنسا. جنوب من زواله يف وساهمت الطاعون
الجليدي للعرص العام املناخي النمط عن شذَّت عرش السابع القرن ثالثينيات أن إال
كان الذي الوقت هو هذا كان العقد. هذا إبَّان نسبيٍّا دافئًا كان الطقس ألن الصغري؛
واسع نطاق عىل األوبئة انترشت إذ — حاالته أسوأ يف يَّة القارِّ أوروبا يف الطاعون فيه
اإلطالق عىل بُرودة األكثر هي القرن نفس أربعينيات كانت حني يف — وأملانيا فرنسا يف
ِحدَّة أقل املرض فيه بات الذي الوقت هو هذا وكان الطََّواِعني، عرص ُعقود كل بني من

القارَّة. يف فَحْسُب محدودة تفشٍّ موجات بضعة سوى هناك يَُكْن فلم بكثري،

العامة الصحة تدابري (2)

ومنع املرض رصد يف بالتدريج كفاءة أكثر أوروبا أنحاء يف الصحية السلطات صارت
التعرف يجري كان ما رسعان عرش، السابع القرن بُحلول واالنتشار. الظُّهور من األوبئة
شملت التي لها، املناسبة التدابري وتقديم — األقاليم يف حتى — الطاعون حاالت عىل

الصحي. والَحْجر والتطويق، الوباء، ملرىض مخصص مستشفى يف العزل
الداخلة املراكب وكانت البلدات، بني رسمية غري منتظمة استعالمات خدمة أُنشئت
من وافدين كانوا إذا عارٍم لشكٍّ مثاًرا يشكلون يصلون الذين الغرباء وكذلك املوانئ، إىل
املسافرون يقدِّم أن يُشرتط كان فرنسا ويف فيه. العدوى بانتشار معروًفا كان مكان

املدن. ُدخولهم قبل األمراض من خلوَّهم تثبت صحية شهادات
عىل الَوَفيَات معدل من قللت أنها مع األوبئة، احتواء يف كثريًا التدابري هذه تنجح لم
بالفعل ينحرس املرض كان عندما — ١٦٤٦ عام بعد ساعدت فلعلها ذلك ومع األرجح.

اندثاره. من لت عجَّ ثم ومن بعيد حد إىل انتشاره تحجيم يف — فرنسا يف
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الشام بالد من الطاعون اختفاء (3)

بسبب اندثرت فلعلها املتوسط، رشق منطقة يف للطاعون تمركز نقطة هناك كانت إذا
ويعززونه. الطاعون يجددون كانوا الذين النيل وادي عرب املصابني املسافرين ُوفود انعدام
لتعزيز فرنسا جنوب إىل جديد من املرض الستحضار الفرص انعدمت الوقت، ذلك يف

هناك. األوبئة

التغذية ن تحسُّ (4)

زيادة إىل — فرنسا جنوب يف باألخص — التغذية يف العمومي التحسن أدى ربما
عىل قادرًة لتصبح املناعية أجهزتهم وتعزيز صحتهم وتحسني السكانية الجماعات قوة
التاسع القرن يف إنجلرتا يف الدِّيكي عال السُّ ُخطورة تقليل هذا يضاهي املرض. مقاومة

الغذائي. النظام بتحسن بوضوح ارتبط الذي عرش،
الُحبوب أسعار ارتفعت إذ إيطاليا؛ شمال مجاعة ْت َعمَّ ،١٦٢٨-١٦٢٩ عامي فرتة يف
عام بعد يَّة. القارِّ أوروبا يف اإلطالق عىل للطاعون تفشٍّ موجة أكرب ذلك وأعقب بشدة،
العظمى الغالبية تغذية تحسن إىل أدى مما فرنسا؛ يف الُحبوب أسعار انخفضت ،١٦٦٢

السكان. من

املرض مقاومة تطور (5)

بعض صار عرش، السابع القرن فبُحلول الطاعون؛ اختفاء إىل أدى عامل أهم هذا كان
— لديهم كان ألنه للفريوس جزئيٍّا وإما تماًما مقاِومني إما املحظوظني أوروبا سكان
املحميني األشخاص من النسبة هذه كانت .٣٢ آر٥-دلتا يس يس طفرة — رأينا كما
الطرق عىل تقع التي املهمة البلدات يف وباألخص السنني، مرِّ عىل ثابت بمعدل تزيد
لديهم كان الذين األشخاص وكثافة عدد انخفاض ذلك عىل فرتتب فرنسا؛ يف التجارية

الحيوية. األماكن هذه يف باملرض لإلصابة قابلية
األشخاص من كافية سكانية كثافة توافر من بد فال البقاء، من كبري وباء يتمكن كي
يف األوبئة راحت املقاِومني، األفراد أعداد ارتفاع ومع باملرض. لإلصابة قابلية لديهم الذين
املسافرين من موارد وإنتاج االنطالق يف متزايدة ُصعوبة تواجه فرنسا يف الكربى البلدات
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هذه كانت فرنسا. يف انطالقه نقطة الطاعون فقد وهكذا أخرى، أماكن إىل العدوى لنقل
النزيف. للطاعون امُلفاِجئَة النهاية بداية

عرص نهاية (6)

العوامل مع الفرنسية املدن يف املقاومة نسب يف املستمرة الزيادة هذه تضافرت لربما
مفاجئ اختفاء إىل املطاف نهاية يف مًعا أدت فإنها يبدو ما وعىل سابًقا. املدرجة األخرى
يختفي كي عام ُغضون يف نهائيٍّا العدوى سلسلة تنكرس أن يتعني وكان للفريوس.
خارج من للمرض جديد ُوصول أعقاب يف إال تظهر أن لألوبئة يمكن ال بعدها الفريوس.

أوروبا.
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األمراضالناشئة خماطر

الواقع يف أنها مع «الطاعون»، لفظة الكتاب هذا أجزاء كل يف باستمرار استخدمنا لطاملا
األحداث من كبرية مجموعة إىل لإلشارة استخدامها تم وقد محدد. تعريف لها ليس
القديم العهد يف الجراد» «طاعون الجراد رضبة لوصف استخدامها من بَْدءًا الكريهة
اللفظة تشكل .١٩١٧–١٩١٩ عامي بني حدثت التي اإلنفلونزا جائحة إىل ووصوًال
أيًضا تستخدم كما بِْيل») الدَّ «الطاعون (مثل األمراض لبعض الشائعة األسماء من جزءًا

األسود. املوت أعقاب يف أوروبا يف األوبئة من تسلسل إىل محدد بشكل لإلشارة
البديهية فكرتنا مع ما حدٍّ إىل تتوافق التي األمراض من ومهمة مثرية فئة ثمة أنه إال

عرش. الخامس الفصل يف لها عرضنا التي الناشئة األمراض وهي أال الطاعون، عن
أنه جليٍّا يصبح بِْيل، الدَّ الطاعون عن ناتًجا يكن لم األسود املوت أن َقبولنا بمجرد
سلسلة ضمن واحد مرض سوى يكن لم وأنه معروٍف، ُمْعٍد عامٍل عن ناتًجا يكن لم
البرشية أصابت التي — بشاعة أكثرها بالطبع أنه مع — الناشئة األمراض من طويلة
وتأخذ غامض، بنحو العدم من الفتاكة املعدية األمراض هذه تظهر الحضارة. فجر منذ

الظُّهور. تعاود أن تستطيع وأحيانًا تختفي، ثم مسارها
أن يستطيع األسود املوت أن إىل تشري التي املرعبة االحتمالية نقبل أن بد ال عندئذ
حضارتنا. يقيضعىل قد الحدث هذا فِمثْل فيه؛ املتواري املكان كان ما أيٍّا الظهور، يعاود
يف نشأت التي املعروفة األمراض بيولوجيٍّا اآلن نفحص أن بد ال أننا لنا جليٍّا كان
فريوس تفيش عن جميًعا سمعنا لقد نًا. متَمعِّ فحًصا العرشين القرن يف حيوانية عوائل
كثرية أمراض ُظهور اكتشفنا وقد ردُعه، يستحيل الذي اإليدز أو البرشية املناعة نقص
ملعاودة احتمال أي هناك كان إذا األخرية. عاًما الثالثني مدار عىل تماًما جديدة أخرى
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مرة الظُّهور — تاريخها مدار عىل البرشية رضب فتاك مرض أبشع — األسود املوت
مستعدين. نكون أن علينا ينبغي أخرى،

املسترت األمراضالناشئة خطر (1)

املوت بعد البرشية أصابت التي الطََّواِعني بعض عن عامة نظرًة الفصل هذا يف نقدم
القلق. درجات ألقىص مثري متزايد بتواتر اليوم تظهر الناشئة األمراض تزال ال األسود.
األمثلة بعض اعتبارنا يف نضع َدُعونا السؤال هذا عىل اإلجابة قبل البارزة؟ خصائصها ما

طواعنَي. «ليست» التي املعدية لألمراض الشهرية
العدوى، شديد مرض الحصبة طويل. زمن منذ موجودة الحصبة مثل أمراًضا إن
لإلصابة، املعرَّضني األطفال بني الهشيم يف النار انتشار الوبائية فاشياتها وتنترشموجات
املتقدمة، البُلدان يف الجيدة التغذية عىل يحصلون الذين األطفال عىل خطًرا تمثل ال وهي
حاالت من ٪١٥ كانت ربما — اليوم الفقرية البلدان ويف — املاضية القرون يف لكن
به يُصاب وال املرض، من مناعة لديه تصري مصاب، طفل تعاىف وإذا قاتلة، اإلصابة
وهو عائله؛ مع توازن يف يتعايش ناجًحا طفيًال الفريوس هذا اعتبار يمكن أخرى. مرة
اإلنسان مع الفريوس يتعايش فسوف األرض، عىل يولدون أطفال ثمة دام ما اإلنسان.

للطفل. تطعيمي بربنامج أُِبيَد إذا إال
الحيوانات من يأتي كونه ما؛ نوًعا حميًدا مرًضا ُظهوره أول يف الجدريُّ كان ربما
املرعبة األمراض أكثر كان وقد فتًكا، أكثر ليصبح ١٦٣٠ عام نحو ر تحوَّ أنه إال الداجنة،
إىل منه التعايف يؤدي الحصبة، مع الحال هو وكما الطاعون. اختفاء بعد أوروبا يف
العدوى عىل قدرة أقلَّ كان وقد األطفال، سوى به يُصاب يَُكْن لم ثَمَّ وِمْن مناعة؛ اكتساب

فتًكا. أكثر أنه إال الحصبة، من
الفريوس من بجرعة التطعيم طريق عن أوًال بالتدريج، الجدريِّ عىل التغلب أمكن
مميتة أخرى طفرة ظهرت ثم منه، ُمْضَعَفة بنسخة التطعيم طريق عن ثم نفسه الحيِّ
عىل الُحصول من بالرغم مريع َوَفيَات معدل إىل أدت ١٨٦٩ عام أوروبا يف املرض من
عىل مشددة لرقابة خاضع تطعيم برنامج طريق عن الجدريِّ عىل ُقِيضَ وأخريًا التطعيم.
— الجدريُّ انطلق إذا ، إجباريٍّ غري التطعيم أصبح أن وبعد اآلن، أنه إال العالم. مستوى
هي السكان من فقط ضئيلة نسبة فإن — إرهابيني بفعل أو متعمد غري بشكل سواء

ضده. ناجحة مناعة أو مقاومًة لديها سيكون التي
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رشب طريق عن وينتقل الهضمي، الجهاز تصيب قاتلة عدوى هو الكولريا مرض
وكانت اليوم، الالجئني معسكرات يف األشخاص من الكثري بحياة يُوِدي وهو امللوث، املاء
من ٪١٠ َلِقَي إذ مرعبة؛ عرش التاسع القرن يف به اإلصابة جرَّاء األرواح يف الخسائر
عام أشهر ثالثة خالل يف بسببه َحتَْفهم املتحدة بالواليات لويس سانت مدينة سكان
يشوبه ال مرض والكولريا .١٨٣٢ عام نيويورك والية يف شخص مليون ونصف ،١٨٤٩
بتوقف الوباء ويتوقف العدم، من يظهر وال آخر، إىل شخص من ينتقل ال فهو الُغموض؛

امللوث. املاء تناول
االرتفاع. يف املعدالت واستمرت النشط، لِّ بالسُّ ١٦٦٥ عام لندن سكان ُخْمس أُِصيَب
أحكم وقد املتحدة، الواليات إىل املرض املهاجرون جلب باملرة. صحيٍّا مكانًا لندن تكن لم
معدل يف املرض تسبب وقد األهلية. الحرب اندالع مع تزامنًا الشمالية املدن عىل قبضته
يفعل يزال وال عرش، التاسع القرن يف األمريكية املتحدة والواليات أوروبا يف هائل وفيات
وقد حقيقية، أوبئة يسبب وال العدوى شديد مرًضا ليس لَّ السُّ إن الفقرية. البلدان يف ذلك
الحيوية، املضادات اخرتاع قبل حتى املعيشة وُظروف التغذية بتحسن تقريبًا عليه ُقيض

أخرى. مرًة التزايد إىل عاد أنه إال
وهي طواعني، تُعتََرب ال فإنها األمراض، هذه من بعض ُخطورة من الرغم عىل
وهي عارضة، أوبئة ظهور مع منخفضة، بنسب السكان بني عادًة البقاء يف تستمر
نتعايش كيف تعلمنا لقد جيًدا. مفهومة العدوى يف وطرقها طويل، وقت منذ موجودة
يمثل بعضها أن إال التطعيم، برامج طريق عن الحاالت بعض يف هزمناها وقد معها،

البيولوجية. اإلرهابية للهجمات محتملًة أسلحًة

الناشئة؟ الفتاكة الطََّواِعني نميز أن نستطيع كيف (2)

عالية بقدرة تتميز التالية: بالخصائص الناشئة الطََّواِعني تتميز تماًما، العكس عىل
بُحلول أنه مع — العدم من تظهر أنها ويبدو ،٪١٠٠ من غالبًا تقرتب قد اإلماتة، عىل
الحيوانية األصول تحديد عىل قادرين األوبئة علماء بات العرشين القرن من الثاني النصف
فريوسية، تكون ما عادًة وهي آخر، إىل شخص من مبارشًة عدواها وتنتقل — املحتملة

وبائية. تفشٍّ حاالت يف تتسبب ما وغالبًا
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يكمن وهنا حيوانية، أُصول إىل الناشئة العرشين القرن طواعني تُنَسب ما عادة
اعتبارها يمكن فإنه البرشي، عائَلها تقتل الطََّواِعني هذه كانت ملَّا نجاحها. مفتاح
وعندئذ الضحايا جميع تموت حاملا ينتهي وباء فأي األوىل؛ الوهلة من فاشلة طفيليات
املعدي، العامل يستمر الناشئة، األمراض حالة يف لكن محالة، ال أيًضا الطفيليات تموت
طفيف، بمقدار إال عليه يؤثر وال الحيواني عائله يف تناغم يف يعيش نفسه الوقت ويف
يكمن (هنا مستودعه يف خامًال املرض هذا يرقد ا؛ حقٍّ الناجح الطفيل عىل مثال وهذا
إنسان اتصل إذا أخرى مرة الهجوم عىل الغالب يف قادًرا ويكون اإلنسان) عىل الخطر

للطفيل. عائٍل بحيوان مباًرشا اتصاًال املصادفة بمحض

الغريب مرضالتعرق (3)

طريق عن هناك إىل وصل إنه قيل إنجلرتا، يف غريب مرض ظهر ١٤٨٥ عام خريف يف
وأوائل الخريف َطوال املرض استمر فرنسا. من ِلتَوِِّهْم عائدين كانوا الذين املرتزقة
األفراد قابلية شدة بسبب اإلنجليزي» «التعرق باسم أوروبا يف معروًفا وصار الشتاء،

إنجلرتا. يف به لإلصابة
ويف ،١٥٠٨ عام يف — أخرى مرات أربع الظهور الغامض التعرق مرض عاود
الروايات معظم األبد. إىل إنجلرتا من بعدها واختفى — ١٥٥١ ويف ،١٥٢٨ ويف ،١٥١٧
الذي األخري، الوباء باستثناء لندن، عىل قارصة هذه الوبائية التفيش موجات عن الباقية
معدل عن «أسفر حيث لندن إىل انتقل ثم رشوبشري، بمقاطعة رشوزبري بلدة يف بدأ
حقيقة يف كان املرض هذا أن تبني أَبَْرِشيَّة ٦٨٠ سجالت بتحليل أنه إال هائل.» وفيات
وكان الرئيسية، الطرق عرب ا جدٍّ الرسيع االنتقال عىل قادًرا األساس، يف ريفيٍّا مرًضا األمر

يرضبها. كان التي البلدات سكان من ٪٣٠ بحياة يُوِدي
به أُصيب فقد الخصوص؛ وجه عىل األثرياء يصيب التعرق كان يبدو ما عىل
هنري بالط يف كثريون وسقط نجا. لكنه ،١٥١٧ عام مرات ثالث ووليس الكاردينال
مقرَّ يغريِّ كان أنه لدرجة املرض من قهريٌّ خوٌف امللَك فانتاب بالتعرق؛ مرىض الثامن

بالطه. يف أُصيبوا الذين بأولئك االتصال لتحايش محاولة يف يومني كلَّ إقامته
أو الليل يف ينترش كان ما وعادًة إنذار، سابق دوَن يبدأ التعرق مرض هجوم كان
مع حادَّة التهابية حمى يعقبها ورجفة بُربودة يشعر به املصاب وكان الباكر، الصباح
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مفاجئة آالم من يعاني كان كما جلدي، طفح يصاحبه كان ما وغالبًا غزير، عرق تصبب
وإذا ساعة، ٢٤ من أكثر يستمر يكن لم التنفس. يف وُصعوبة العضالت وألم الرأس يف
الضحية وتتماثل بغزارة، التبول محله ويحل يقل كان العرق فإن الضحية، الحظ حالف
الرأس آالَم يعقب كان ما رسعان هذا بخالف اثنني. أو أُسبوع خالَل التام للشفاء
بعد َحتَْفهم الضحايا من كثري َلِقَي الوفاة. ثم غيبوبة يف الدُّخوُل والتشنجاِت الشديدة
الحياة َقيْد عىل يَبُْقوَن كانوا الضحايا معظم أن مع األعراض، ُظهور من ساعات بضع
يف الطاعنني أو الصغار األطفال أو الرضع يصيب التعرق مرض يكن لم ساعة. ٢٤ ملدة

ضده. مناعٍة اكتساَب ليضمن املرض من التعايف يَُكِن ولم العمر،
اإلنجليزي: البالط لدى الفرنيس السفري كتب ١٥٢٨ عام يف

فغادر التعرق؛ بمرض الثالثاء يوم بولني السيدة خادمات من خادمة أُصيبت
أسهل هو املرض هذا … ميًال عرش اثني ملسافة وابتعد شديدة ُعجالة يف امللك
الرأس يف خفيفة آالًما يشكو فاملرء منه؛ املرء يموت أن يمكن العالم يف مرض
إذا ألنه الطبيب؛ إلحضار داعي وال عرًقا. التصبب يف يبدأ وفجأة والقلب،
الالزم، من قليًال أكثر نفَسك َغطَّيَْت أو ممكن، قدر بأقل عنك الغطاءَ كشْفَت
إبَّان الفراش تحت من يدك إخراج مجرد أن وصحيح معاناة. بال فستموت

بحياتك. يُوِدَي أن شأنه من األوىل ساعة والعرشين األربع

وكان تختفي، ثم بعينها جماعة تهاجم كانت «إذ املدة: قصريَة التعرق مرض أوبئة كانت
أسبوعني.» األكثر عىل ا، جدٍّ قليلة أيام غضون يف بأكملها أَبَْرِشيَّة يجتاح املرض

الطاعون وال بِْيل، الدَّ الطاعون يَُكِن لم فإنه التعرق، مرض وراء السبب كان أيٍّا
تخللت التي السنوات يف ذهب أين هي: املثرية األسئلة لكن معه. متزامنًا كان الذي النزيف،

ما؟ مكان يف حيواني عائل له كان وهل األوبئة،

الوسطى آسيا يف أسود» «موت (4)

لُرتْكستان العامُّ الحاكُم أعده قد كان تقرير إىل انتباهنا دماثة بكل تويج جراهام لفت
شاسعة مساحة تُْركستان بالد تغطي .١٨٩٢ عام الربيطانية الطبية الصحيفة يف ظهر
عنيفة»، هجمًة املنطقة األسوُد املوُت «هاجم التقرير يف جاء ملا ووفًقا الوسطى، آسيا من
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الحاكم أوضح .١٨٩٢ عام سبتمرب يف آباد عشق يف فجأة ظهر قد األسود املوت وكان
قائًال: العامُّ

أشد ابتالءً باعتباره بعيد زمن منذ األسود املوَت آسيا غرب يف الناُس يعِرف
ِمنْطقة ُمجتاًحا فجأة، يظهر فهو بِْيل]؛ [الدَّ الطاعون أو الكولريا من فتًكا
فيأتي ة]، جافَّ حارَّة صحراوية [رياح طاعونية ُسموم رياح وكأنها بأكملها
يتوافر أن قبل ظهر، كما فجأة يتالىش ثم سواء، حد والبرشعىل الحيوانات عىل

تغلغله. طريقة أو طبيعته من لتتحقق الوقت لديك

٣٠ بالغ سكان تعداد إجمايلِّ من أشخاص ١٣٠٣ أيام ٦ يف الطاعون قتل آباد، عشق يف
هذه أَنْتَنَْت ضحاياه. جثث سوى وجوده عىل أثر أي يرتك أن «دون اختفى ثم نسمة، ألف
اإلصابة كانت للجثث.» سليم ترشيحي بفحص القيام يمكن لم إنه حتى رسيًعا الجثث
أَْخمص إىل الرأس أعىل من فعليٍّا يرتجف املريض كان إذ العنف؛ شديدة برعشة تبدأ
من املريض يشكو بعدها ساعة، ملدة دقائق خمس كلَّ تحدث الرعشة وكانت القدمني،
الوقت ويف النبض، رسعة وتتزايد الرشايني وتتصلب خونة، بالسُّ محتمل غري إحساس
وكان إغماء، نوبات مع تتناوب التشنُّجات كانت بانتظام. الحرارة درجة ترتفع نفسه
غضون ويف باردة، وتصري تتيبَّس األطراف كانت وفجأة شديدة، آالٍم من يعانون املرىض
الحال، ويف باملوت. تنتهي كانت ما رسعان غيبوبة يف املريض يدخل دقيقة، ٢٠ إىل ١٠
ما رسعان الجسم عىل كبرية سوداء فقاعات تتكون التنفس، عن الضحية توقف بعد

قليلة. دقائق ُغضون يف الجسد ويتحلل الجلد، سطح عىل تنترش
يظهر كان والذي الوسطى، آسيا رضب الذي الغريب املرض هذا كان ماذا تُرى
الكبرية؟ الرسعة بهذه تتحلل الجثث كانت وملاذا بعَدها؟ كبرية برسعة يختفي ثم فجأة

النزيف؟ الطاعون من طافًرا شكًال ذلك يكون أن املمكن من فهل

األسود املوت بعد جائحة أسوأ (5)

وقد رسيًعا. ويتحور اإلنسان، إىل ينتقل أن ويمكن الحيوانات، مرضيصيب هو اإلنفلونزا
املتحدة الواليات يف الفريوس بدأ أن بعد .١٩١٧ عام اإلنفلونزا فريوس من ساللة ظهرت
بضع عن إال يسفر لم لكنه العالم، اجتاح اإلنفلونزا. من فتاك غري شكل يف األمريكية
الفريوس، تحور ١٩١٨ عام أغسطس يف أنه بَيَْد الشباب). بني (معظمها وفاة حاالت
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نفس يف موانئ ثالثة يف الوباء ظهر التاريخ. مرِّ عىل فتًكا اإلنفلونزا أوبئة أكثر ُمْطِلًقا
يف الخنادق إىل وأُرسلت العالم أنحاء جميع من ومؤن قوات تجمعت حيث تقريبًا الوقت
ومدينة بسرياليون، فريتاون ومدينة الشمالية، بأمريكا بوسطن مدينة الغربية: الجبهة

بريتاني. بمنطقة بريست
يَوِدَي أن الوباء هذا استطاع العرشين، القرن يف الرسيعة النقل وسائل بمساعدة
ضحية ٢٠٠٠ ُسقوط عن بريطانيا وأبلغت املتحدة، الواليات يف نسمة مليون نصف بحياة
مستوى عىل للوفيات النهائي العدد بلغ شخص. مليون ٢٠ قىض الهند، ويف أُسبوعيٍّا،
عىل شخص مليون ٢٠٠ باملرض أُصيب فيما تقريبًا، شخص مليون ٣٠ حوايل العالم
الجنس من العظمى األغلبية املرضمسَّ أن الدم اختبارات أوضحت الحق وقت ويف األقل،
ما ورسعان األوىل، العاملية الحرب انتهاء بعد الرتاجع يف املرعب الوباء هذا بدأ البرشي.

تماًما. تالىش
غريهم من ُعرضًة أكثَر السن يف والطاعنون والصغار الصحة معتَلُّو يكون ما عادًة
أصاب ما أكثر أصاب الوباء هذا أن للغرابة املثري األمر أن إال باإلنفلونزا، لإلصابة
(من لإلنفلونزا املعتادة األعراض عىل وزاد العمر، من العرشينات يف أصحاء أشخاًصا
مثل مضاعفاٌت والعضالت) العظام يف وألم ورجفة، وحمى، شديد، وبرد بالرأس، آالم
هذه اعتُِربَت القلب. يف واضطرابات القيحي، الشعب والتهاب الحاد، الرئوي االلتهاب
الضحايا تُغرق فعليٍّا كانت إذ مرة؛ ٢٥ بمقدار العادية اإلنفلونزا من فتًكا أكثر الساللة

بالدماء. رئاتهم بملء
جذرية جينية طفرات عن أوبئة إثارة عىل القادرة الجديدة اإلنفلونزا سالالت تَنتُج
يكون الغالب ويف حيوانًا، يصيب فريوس يف الطفرات هذه تحدث آسيا. يف عادة تنشأ

اإلنسان. وإىل البيئة إىل يُمرر ثم خنازيَر، وإما دجاًجا وإما بطٍّا إما الحيوان هذا
:١٩١٨ عام جائحة ضحايا يف اإلنفلونزا فريوس بقايا عىل ُعثر ،١٩٩٨ عام يف
مناجم عمال وأدمغة رئات ويف أالسكا، بوالية محفوًظا جسدها كان امرأة رئتَِي يف
التسلسل شفرة العلماء فكَّ الصقيعية. الرتبة يف ُدفنوا الذين شبيتسربجن بجزيرة الفحم
األسايس بالشكل وثيًقا ارتباًطا يرتبط أنه ثَبََت الذي املهمة، الفريوس جينات ألحد الكامل

الخنازير. تصيب التي لإلنفلونزا
١٩١٨ عام وباء يف تسببت التي الساللة ُظهور يف متمثًال قائم، خطر دائًما هناك
إنفلونزا فريوس أن مؤخًرا تبنيَّ وقد الفتك. عىل القدرة نفس له شكٍل يف ربما جديد، من
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واليشء كونج، بهونج الصحية الرعاية بمجال العاملني إىل املرىض من ينتقل الطيور
قدرة له جديد «إنفلونزا بفريوس ينذر ربما االكتشاف هذا أن إىل إشارة ثمة أن املقلق

وبائي.» تفشٍّ إطالق عىل
كونج بهونج عائلٍة يف الطيور» «إنفلونزا تفيش أثار ،٢٠٠٣ عام من فرباير يف
سوف البلدة أن من املخاوَف — الصني بجنوب فوجيان مقاطعة زارت قد كانت —
ألن اإلنفلونزا علماءَ املخاوُف تنتاب التالية. العاملية اإلنفلونزا لجائحة مصدًرا تكون
من شديدة مقربة عىل الطيور مختلف من كبريٍة أعداٍد تربية يف املتمثلة الصينية املمارسة
لالحتفال فوجيان مقاطعة العائلة زارت املرض. من جديدة سالالت ُظهور تدعم البرش،
سنوات ٨ العمر من البالغة االبنة مِرضت عندما فاجعة فرضبتها الصينية، السنة برأس
إىل العائلة ُرجوع بعد األب َ تُُويفِّ شبيهة. بأعراض األبناء وأحد األب َمِرض ثم يَْت، وتُُوفِّ
الصحية السلطات شخصت حيث املستشفى يف االبن واحتُجز وجيزة، بفرتة كونج هونج

.١ إن ٥ إتش الطيور إنفلونزا فريوس أنه عىل مرضه
٢٠٠٤ عام مطلع يف آسيا رشق دول من العديد يف الطُّيور إنفلونزا وباء تفيش أثار
قد شخًصا ١٨ كان فرباير، منتصف بُحلول أنه ومع للمستهلكني، وذعًرا كبريًة مخاوَف
تسمح أن شأنها من التي الطفرة بعد ر يطوِّ لم الفريوس أن الحظ حسن فمن وا، تُُوفُّ

آخر. إىل إنسان من مبارشًة تنتقل بأن لإلنفلونزا
أسوأ لكن قاتل، فريوس إىل األحيان بعض يف الفريوس تحول سبب يُعرف وال
جينات برشي إنفلونزا فريوس يلتقط عندما تنطلق التي تلك هي للفريوس تفشٍّ موجات
إىل الدجاج من مبارشة الفريوس ينتقل عندما أو طيور، إنفلونزا فريوسات من جديدة

البرش.

نائية أفريقية بلدٍة يف تفشٍّ موجة (6)

مرض هي — العرشين القرن خمسينيات يف عنها ِذكر أول ورد التي — السا حمى إن
يف أعراضه وتختلف أسابيع، أربعة إىل أسبوع من مدته ترتاوح ناشئ حادٌّ فريويس
اآلن تظهر وهي املوت، إىل يؤدي قد الُخطورة بالغ إىل اإلطالق عىل يشء ال بني ما ِحدَّتها
١٠٠ بني ما وهناك املناطق، بعض يف باستمرار توجد حيث األساس يف أفريقيا غرب يف

وفاة. حالة ٥٠٠٠ حوايل عن تسفر سنويٍّا إصابة حالة ألف ٣٠٠ إىل ألف
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«الفرئان باسم تُعرف التي الربية القوارض أحد من اإلنسان إىل السا حمى تنتقل
تنتقل ما وعادة البرشية، املستوطنات من بالقرب الحيوانات هذه تعيش األثداء». عديدة
عىل يسقط الذي الفرئان براز مع املبارش غري أو املبارش االتصال طريق عن العدوى
أيام ٦ بني ما املرض هذا حضانة فرتة ترتاوح املياه. أو الطعام أو الفراش أو األرضيات
أو بالدم املبارش االتصال خالل من آخر إىل إنسان من أيًضا العدوى تنتقل يوًما. و٢١

الجنيس. االتصال أو البول أو الحلق افرازات

البرشية/اإليدز فريوسنقصاملناعة (7)

ألنه نظرنا؛ وجهة من خاصة أهمية وله اآلن، عاملي وباءٌ البرشية املناعة نقص فريوس إن
ُدخول كممر ٥ آر يس يس مستقِبل يستخدم — النزيف الطاعون ِغرار عىل — رأينا كما
الوسطى، أفريقيا بغرب الشمبانزي يف الفتَّاك الناشئ املرض هذا نشأ اإلنسان. خاليا إىل
الشمبانزي حيوانات قتل أثناء بالفريوس املصاب للدم يتعرضون الصيادون وكان
يف تؤكل التي تلك من قرود ستة بني من واحًدا قرًدا أن أيًضا يُعَرف وتحضريها.
البرشية، املناعة نقص فريوس من مختلفٍة بنسخٍة مصابًا يكون أدغال كلحِم الكامريون

املرض. من جديدة سالالت تطور إمكانية من مخاوَف هذا أثار وقد
اتحاد من سنة مليون من أكثر منذ نشأ البرشية املناعة نقص فريوس أن يُعتقد
بشكل يعيش األرجح عىل الفريوس كان القرود. من مختلفًة أنواًعا يصيبان كانا فريوسني
ما وقت يف البرش إىل قفز أنه العلماء ويعتقد السنوات، ملئات الرئيسيات يف مؤٍذ غري
األحوال تغري اقتىض وقد .١٩٣٠ عام نحو الحايل شكله إىل تحور ثم ،١٧٠٠ عام بعد
نطاق عىل البرشية املناعة نقص فريوس انتشار بَْدء أفريقيا يف واالجتماعية االقتصادية

وسبعينياته. العرشين القرن ستينيات يف الجنيس االتصال خالل من واسع
وبات النسيان، َطيِّ يف صارت وقد فعلية، أهمية بأي تحَظى املرض أُصول تَُعد لم

البرش. يصيب قاتٍل ُمْعٍد مرٍض مجرَد يعتربونه الناس معظم
األمراض تفيش موجات معظم عن البرشية املناعة نقص فريوس وباء يختلف
إىل وأيًضا استثنائي، حد إىل الطويلة حضانته فرتة إىل جزئيٍّا هذا يُعزى األخرى؛ الناشئة
أنحاء يف االنتشار للمرض أتاحت الحديثة السفر وسائل أن إال العدوى، معدل انخفاض
وال شديد، ببطء يتقدم فإنه باملرض، إصابًة املناطق أكثر يف فحتى ذلك، ومع العالم.
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الزمان من َعْقَديِْن مدار عىل العلماء حاول لطاملا القريب. املستقبل يف يتوقف أن يُْحتََمُل
آمالهم تَخيب إذ بالفشل؛ باءت املحاوالت كل أن إال املرض، ملكافحة لقاح إنتاَج تقريبًا
من الحد املمكن من كان فقد ذلك ومع تركيبه. تغيري عىل الفريوس قدرة أمام دائًما
— الطبية بالتدابري بااللتزام النظرية، الناحية من البرشية املناعة نقص فريوس انتشار

الجنيس. االتصال أثناء املناسبة واالحتياطات — مة امُلَعقَّ الحقن إبر مثل
نقص بفريوس اآلن يعيشون العالم يف تقريبًا شخص مليون ٤٠ حوايل أن بَيَْد
هناك وكان عرشة. الخامسة سن تحت طفل مليون ٢٫٥ منهم اإليدز، أو البرشية املناعة

.٢٠٠٣ عام وفاة حالة ماليني ٣ عن يزيد وما جديدة، إصابة حالة ماليني ٥
بها يوجد حيث ترضًرا، األكثر املنطقة األفريقية الصحراء جنوب منطقة تظل
موت بسبب يتيم طفل مليون و١١ البرشية املناعة نقص بفريوس مصاب مليون ٢٧
يهدد الذي الجماعيني واملوت املجاعات خطر تفادي أمكن وقد اإليدز. من أبويه أحد
األغذية برنامج رئيس أعلن حسبما — الطعام يف الشديد النقص نتيجة أفريقيا جنوب
يف العاملني من الرسيع للتجاوب نتيجة وذلك — ٢٠٠٢ عام املتحدة لألمم التابع العاملي
سخية. تربعاٍت الدوليني املتربعني تقديم جانب إىل املعونة، وهيئات اإلنسانية املساعدات
مؤخًرا؛ العالم شهده يشء أي عن تماًما مختلًفا شيئًا اآلن تواجه أفريقيا فإن ذلك، ومع
إن حيث العالم؛ يف البرشية املناعة نقص بفريوس عدوى معدل أعىل تحتل فبوتسوانا
مرىض: أعداد أعىل أفريقيا جنوب تضم فيما وذلك للفريوس، حاملون سكانها من ٪٣٩
من السكان نصف يموت أن زامبيا يف الصحة وزارة وتتوقع باملرض، مصاب ماليني ٥٫٣
البرشية. املناعة نقص بفريوس مصابون زيمبابوي يف األفراد من ٪٢٥ وحوايل اإليدز،
املجتمع: نسيج بتمزيق وتهدد السيطرة نطاق عن الخروج يف مستمرة الجائحة إن
العاملني، تفقد واألشغال للمصابني، الهائلة األعداد ضغط تحت ترزح املستشفيات

يتهاوى. الزراعي واإلنتاج
عدد أن اإليدز مرض ملكافحة الهندية الوطنية املنظمة أعلنت ،٢٠٠٣ أغسطس يف
مليون نصف بنسبة ارتفع قد الهند يف اإليدز البرشية/ املناعة نقص بفريوس املصابني
لم تقريبًا. شخص ماليني ٤٫٦ به املصابني عدد إجمايلَّ وأن َوْحَدُه، األخري العام يف فرد
عن املخدِّرات متعاطي مثل للخطر، ُعرضة األكثر املدن قاطني عىل قاًرصا املرُض يَُعِد
يف بشدة سوءًا الجائحة تزداد الريفية. املناطق إىل االنتشار يف بدأ لكنه الحقن، طريق
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ويرجع وإندونيسيا، وروسيا الصني وباألخص اآلن، إىل الخسائر بأقل نََجْت التي البلدان
غري الجنس وممارسة الوريدي الحقن طريق عن املخدِّرات تعاطي إىل كبرية بدرجة ذلك

اآلمن.
توقعاتها يف النظر املتحدة األمم أعادت فقد رعبًا؛ أكثر املدى بعيدة التوقعات إن بل
اإليدز بسبب شخص مليون الثالثمائة قرابة وفاة تتوقع إذ العاملي؛ السكاني النمو بشأن
يف األمريكية. املتحدة الواليات سكان تعداد يماثل رقم وهو التايل، القرن نصف خالل يف
سكان زيادة تتوقع كانت أنها املتحدة لألمم التابعة السكان شعبة رصحت ،٢٠٠١ عام
املتوقع من أنه إال .٢٠٥٠ عام بحلول نسمة مليارات ٩٫٣ إىل نسمة مليارات ٦ من العالم
فريوس جائحة تبنيِّ فحسب. نسمة مليارات ٨٫٩ إىل السكاني التعداد يصل أن اآلن
السيطرة يتمَّ لم ما الناشئة لألمراض املريعة املخاطر وضوح بكل البرشية املناعة نقص

رضورية. الصارمة التدابري تكون قد ُظهورها. بداية لدى رسيًعا عليها
يبلغ البرشية: املناعة نقص فريوس بشأن لالهتمام مثرية مالحظٌة مؤخًرا ظهرت
من املائة يف واحًدا السعودية العربية اململكة يف السكان من فرد لكل باإليدز اإلصابة معدل
يس طفرة تكرار بزيادة هذا يَُعلَّل ال األمريكية. املتحدة الواليات يف باملرض اإلصابة معدل
السعودية، يف املقيمني بالدم املتربعني العرب من ١٠٥ بني ألنه هناك؛ ٣٢ ٥-دلتا آر يس
املفردة. الطفرة يحمل كان فقط واحد وشخص املزدوجة الطفرة منهم أي لدى يكن لم
يمكن فهل مؤثرة، الحايل) الوقت يف معروفة (غري أخرى واقية تأثريات هناك أن بد ال
ر طوَّ أْن ذلك عن فنتج السنوات، مئات منذ السعودية رضب النزيف الطاعون يكون أن
خالل األوائل البرش كان حال، كل وعىل مختلف؟ شكٍل ذات جينية مقاومة هناك الناس
بشاطئ يمرون والسودان إثيوبيا من الكبري املتصدع الوادي طول عىل شماًال ترحالهم
وقد والعقبة، سيناء جزيرة شبه عرب العربية الجزيرة شبه دخلوا وربما األحمر، البحر
الرابع القرن أربعينيات يف العربية الجزيرة شبه اخرتق النزيف الطاعون أن بالفعل رأينا

عرش.
عرش اثني عن قليًال يزيد ما خالل يف البرشية: املناعة نقص فريوس بشأن إضافة
اليوم؛ أسد ألف ٢٠ إىل لتصل أسد ألف ٢٣٠ من األفريقية األُسود أعداد انخفضت عاًما
يأتي هذا األُسود. مناعة نقص فريوس نسخة بفعل تحطمت املناعية أجهزتها ألن ذلك
ليس اإلنسان فإن وهكذا االنقراض. خطر تواجه األسود لكن املخططة، الَحِمري صالح يف

الناشئة. الفريوسات خطر يواجه الذي َوْحَده
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اليوم اإلنسان ملوت طريقة أبشع (8)

بعدوى يَتَّسماِن االنتشار، واسعا فتاكان ناشئان مرضان وماربورج إيبوال فريوَيسْ إن
شمال يف ١٩٧٦ عام اإليبوال الخيطي الفريوس ظهر والحمى. وبالنزيف وتلفها األنسجة
اإليبوال أودت ثم باملائة، ٩٠ إماتة بمعدل إصابة حالة ٣١٨ هناك كانت حيث زائري،
أصغر تفشٍّ موجاُت وتواصل السودان. يف إصابة حالة ٢٥٠ بني فرًدا ١٥٠ بحياة
حذرت ،٢٠٠٢ عام يف أفريقيا. وجنوب ووسط رشق وباألخصيف متكرر بشكل الظُّهوَر
أفريقيا من الوافدين السياح من املتزايدة األعداد أن من بروكسل يف األوروبية املفوضية

أوروبا. إىل اإليبوال فريوس معها تجلب
يشبه وهو اليوم، للموت طريقة أبشع — يُزعم كما — هو اإليبوال فريوس إن
يُعرف سائًال فيتقيأ القيء، عن املريض يتوقف ال إذ مخيف؛ حد إىل النزيف الطاعون
أحمر رشياني ودم التالفة األنسجة من ملطخ مزيٍج الواقع يف وهو األسود، بالقيء
وأقول العدوى. وشديد بالفريوس محمًال القيء ويكون داخيل، نزيف عن ناتج جديد
إما الحيواني مستودعه أن يُشتبه أيًضا؛ املنشأ حيوانيُّ الفريوس هذا إن أخرى: مرًة
عن يزيد ما موِت عن أخباٌر انترشت ،٢٠٠٣ عام مارس يف الشمبانزي. أو الغوريال
منترشة وبائي تفشٍّ موجة يف الكونغو جمهورية يف نائية غابات منطقة يف شخص ١٠٠
محمية يف مصابة. ُقرود لُحوم بتناول متعلق أنه يُعتقد اإليبوال، أنه يف يُشتبه لفريوس
انتشار من للحدِّ محاولة ويف حيوان. ٨٠٠ إىل ٥٠٠ بني ما مات َوْحَدها، للغوريالت لويس
منازلهم، التزاُم األفراد من وُطِلب املنطقة، يف والكنائس املدارس كافة أُغلقت الفريوس،
الضيقة. الغابات مسالك شبكة بسبب بأكملها املنطقة تطويق الصعب من كان أنه إال

١٩٩٩ عام مايو يف شخًصا ٦٣ بحياة اإليبوال بأعراض أعراضشبيهة له وباءٌ أوَدى
أن إال الحرب، بسبب املنكوبة الديمقراطية الكونغو لجمهورية الرشقية الحدود منطقة يف
اإليبوال. فريوس بسبب تَُكْن لم النزفية الحمى أن أعلنت الطبية باألُمور املعنية السلطات
١٩٩٤ عامي بني سابق وقت يف شبيهة تفشٍّ موجات من عانت قد املنطقة وكانت
بالقرب الواقعة دربا الذهب تعدين بلدة يف ،١٩٩٩ عام تفشٍّ موجة تمركزت و١٩٩٧.
غري املناجم عمال من كانوا الضحايا معظم أن ويُعتقد والسودان. أوغندا مع الُحدود من
ملرض فاشيات هذه كانت األرجح عىل صحية. غري أوضاع يف يعيشون الذين الرشعيني

أفريقيا. يف آخَر ناشئ
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الحارض وقتنا يف ترويًعا املرضاألكثر (9)

تَُعدُّ التي الكبرية الفريوسية النزفية الحمى فئة إىل النزفية القرم-الكونغو حمى تنتمي
وأكثرها ُغموًضا األمراض أكثر من — املرتفعة وفياتها ومعدالت املأسوية بأعراضها —
اكتُِشف ثم ١٩٤٤ عام القرم يف األوىل للمرة َص ُشخِّ الذي — الفريوس هذا اليوم. تَْرويًعا
الُقَراد طريق عن العالم من شاسعة مساحات َعْرب ينترش — ١٩٥٦ عام الكونغو يف
عن بالعدوى اإلنسان يُصاب أن أيًضا يمكن اْلُمْجَرتَّة. والحيوانات اإلنسان إىل ينقله الذي

املاشية. من املصابة األنسجة من غريه أو بالدم املبارش االتصال طريق
األعراضمجموعة قائمة وتضم املرض، بَْدء من أيام ستة بعد املريض يُتََوىفَّ ما عادًة
األنف من ونزيًفا الليمفاوية، الغدد وأورام وإسهاًال، وقيئًا، بالرأس، وآالًما حمى، مألوفة:
شامل. نزيف جلدي طفح عن يسفر مما الجلد؛ تحت ونزيًفا والُقولُون، واللِّثَة والَحْلق

الغامض الفريوس (10)

باسم ١٩٩٣ عام ألمريكا األصليني السكان رضبت التي املحرية املتعضية اآلن تُعرف
و٤٠ أشهر ثالثة األمر تطلَّب االسم»). «عديم الحريف: (املعنى نومربي» «سني فريوس
أن أثبتوا حيث املوقف، مع التعامل طريقة َفْهم من الخرباء يتمكن أن قبل وفاة حالة
عىل وُصنَِّف اإلنسان إىل القوارض من الفريوس قفز وقد املرض. مستودع هو اإلِيَّل فأر

هنتا. فريوس أنه
املناطق يستعمر بعضه عام، كلَّ جديد هنتا فريوس ُظهور هو للقلق املثري األمر
نومربي سني فريوس أن ويَْحتَِمل مىض. فيما البالء هذا من ساملًة كانت التي الجغرافية
أمريكا ُشعوب (أحد نافاجو ألهل الشعبي األدب يَحكي إذ َقبُْل؛ ِمْن ظهر قد كان
االقرتاب مخاطر من ويحذر و١٩٣٤ ١٩١٨ عامي ظهرا غامضني وباءين عن الشمالية)

القوارض. من الشديد

النائم الوحش (11)

من بينها وما املدن، يف قريبة مسافات عىل مًعا العيَش بدءوا ما أول البرش بدأ عندما
الفتَّاكة لألمراض الَحتْميِّ للظهور تماًما املثالية الظُّروف ُوِجَدت مزدحمة، ِتجارية طُرق
املتحدة، الواليات يف بشاعة. األمثلة أكثر من بعًضا ِلتَوِّنا تناولنا وقد املنشأ، حيوانية
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من الكثري يف حاليٍّا مستوطن وهو لسنوات، مشكلة يمثل النِّيل َغْرب فريوس كان لطاملا
األمريكية الجوية القوات طائرات تقوم .١٩٣٧ عام أوغندا يف ظهر وقد البالد، أجزاء
للحيلولة الفريوس ينقل الذي البَُعوض يعيش حيث واملستنقعات الراكدة املياه برش
العلماء أعلن البَعوُض. بعِدها وِمْن الَعْدَوى املصابُة الطيوُر وتنرش املرض. تفاُقم دون
من عدد يف للفريوس مضادة ألجسام اكتشافهم عن ٢٠٠٢ خريف يف أكسفورد بجامعة
حاليَّة. أم سابقة أكانت سواء العدوى عىل مؤكَّدة عالمة وهي إنجلرتا، يف امليتة الطيور

من مزيد إىل ننتقل نحن وبدأنا والعرشين، الواحد القرن يف تقاربًا العالم يزداد
السياحة يف األشخاص من كبرية أعداٌد تنخرط عندما قبًال. أحٌد يََطأْها لم التي املناطق
الفريوسات بآالف يَْحتَكُّون فإنهم األشجار، لقطع اْلَمِطرية الغابات إىل يدخلون أو البيئية
هذه من العظَمى األغلبية أن ومع َقبُْل. من اإلنسان من اقرتبْت أِن لها يَْسِبْق لم التي
ذلك. من يتمكن سوف منها القليل فإن النوعي، الحاجِز تخطَِّي تستطيع لن الفريوسات
األصفر والطاعون األوَىل اإلسالمية واإلمرباطوريُة وجستينيان أثينا َطواِعنُي كانت إذا
األسود املوت عن املسئول الفريوس أن بدَّ فال إذن أرشنا؛ كما النزيف الطاعون أشكال من
ألَفْي من أكثر مدار عىل آخَر إىل حنٍي من متفشيًا لُقرون، حيوانية جماعات يف كامنًا ظل

.١٦٧٠ عام األبد إىل رحل أنه يف لالعتقاد سبب يوجد ال لذا، عام؛
أصبح آخر، إىل مكان من كبرية برسعة املسافرين ألعداد الالنهائي التزايد ومع واآلن
ُمَروًِّعا مَرًضا ٣٠ عن يزيد ما العرشين القرن منتصف منذ شهدنا لقد َحِرًجا. املوقف
املوت يعود هل بعُد؟ يكون فماذا للقلق، ُمثرٍي تواتٍُر ِل بمعدَّ الحيوانيِّ عائِله من يخرج

األسود؟
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محطة كانت عندما يحدث؟ لم هذا أن أم ،١٦٧٠ عام أخريًا النزيف الطاعون اختفى هل
عاَم كوبنهاجن طاعون عن املنتُج أخَربَنا عملنا، عن برنامًجا تعد دنماركية تليفزيون
كما النزيف الطاعون النتشار أوصافنا مع يتطابق الوباء بهذا متعلق يشء فكل ١٧١١؛
يَْختَِف لم املرض فإن صحيًحا، هذا كان لو ألنه ا؛ حقٍّ التفكري عىل هذا َحَمَلنا ذكر.
عاًما، بأربعني بعدها الظُّهور عاود ولكنه الجميع، واعتقد اعتقدنا كما ١٦٧٠ عاَم تماًما
معاودة يف نجح قد كان إذا الالحقة. قراءتنا من اكتشفنا كما مناسبة، من أكثر يف وغالبًا
لن أنه يُفرتُض فِلَم كان، أينما َمْكَمِنِه من عام ٢٠٠٠ مدار عىل وتَْكراًرا ِمراًرا الظُّهور

اْلَكرََّة؟ َد يَُجدِّ
ظل كيف ح نوضِّ أن يمكننا اآلن، حتى ِفْعليٍّا إليه توصلنا وما ُمَخيَِّلِتنا باستخدام
يبدو البرشي. الجنس عىل فجأًة أخرى مرًة االنقضاض عىل وقادًرا مرتبًصا املرُض هذا

الحقيقة؟ عن البُعد شديد هو هل لكن ُرعب، لفيلم سينمائيٍّا ا نصٍّ اآلتي السيناريو

والعرشين الواحد القرن من ما وقٍت يف (1)

َوْسط غابات يف الرئيسيات مع َكثٍَب عن يعملون كانوا الذين البيولوجيا علماءُ أعاد
لندن، يف رأسهم َمْسَقِط إىل عادوا فقد الغربي؛ العالم إىل النزيف الطاعوَن الكثيفِة أفريقيا
املواصالت يف يومي بشكل تنقلهم لدى واسع ِنطاق عىل َقْصد ُدوِن عن العدوى ونرشوا
باستمرار، املتغريين بالركاب املزدحم لندن، أنفاق مرتو سمح وقد املزدحمة. العامة
نصف دائرة نطاق يف العاصمة إىل الوافدين الضحايا من كبري عدد إىل الفريوس بانتقال
نرشت العالم. أنحاء مختلف من ُزوَّاًرا كانوا الضحايا هؤالء بعض ميًال. ٢٥ قطرها
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قبل واسع نطاق عىل الَعْدَوى والسينمات واملسارح الرياضية، النوادي إىل الرحالت كافة
الضحايا. من أيٍّ عىل األعراض ُظهور

قد كانوا مرضاها أن الصحية السلطات أدركت َحتَْفها، األوىل الحاالُت َلِقيَِت عندما
مالبس ارتداء ذلك يف بما املناسبة، االحتياطات فاتخذوا مجهول؛ خطري بمرض أُصيبوا
خاصة أكياس يف الجثث ُوِضَعت األخرية. أيامهم يف الضحايا تمريض لدى الكاملة الوقاية

آخَر. يشءٍ فعُل بمقدورهم يكن لم ذلك عدا وفيما ُمحَكمة،
يف والثالثة الثانية املرحلتني حاالت ُجموع بدأت عندما إال الوباء حجُم يتضْح لم
أنه الطبية الخدمات رئيس أعلن املطاف نهاية يف املتحدة. اململكة أنحاء كل يف الظُّهور
خارج املوقف وأن واسع، نطاق وعىل ينترشرسيًعا مجهول، فتاك ملرض كبري وباءٌ يوجد
أنه الظن وأغلب أفريقيا، من قادم جديد ناشئ مرض أنه واعتُقد السيطرة. نطاق عن
األسس عن يشء أيَّ األفراُد يَْعِرِف لم ذلك خال وفيما الرَّذاذية، العدوى طريق عن انترش
بالفعل، الخسائر وقعت فقد األواُن فات قد وكان وَمنَْشِئه، الوباء هذا لطبيعة العلمية
فما اإلنجليزي، القنال نََفِق أو املوانئ عرب يدخل يشء يكن فلم تماًما، بريطانيا وانعزلت
الربيطانيون كان الشنيع. املرض هذا مثل َوْكر إىل باملجيء سيجازف العالم يف أحد من

أنفسهم. يَُعولوا أن عليهم َ وتََعنيَّ َوْحَدهم،
لضواحي الشاسع العمراني التمدد عىل صحي َحْجر َفْرض املستحيل من أنه ثبت
عرب للمرض الرسيع االنتشار بسبب الفائدة، عديم ذلك كان األحوال جميع ويف لندن،
يف مكتظُّوَن كثريون أناٌس هناك كان فقد السيطرة؛ نطاق عن خارًجا كان لقد األقاليم.

الصغر. بالغة جزيرٍة
كرة ومباريات والسينمات، التسوق، ومراكَز املراقَص، باألخص املرعبُة اآلفُة َلِت َفضَّ
ُغضون يف القانون. بأمر جميُعها فأُْغِلَقْت التدفئة، مركزية والحانات واملكاتب القدم،
الذين املدارس، إحدى أطفال معظم بحياة تُوِدَي أن العدوى استطاعت قليلة، أسابيع
وهكذا عائالتهم. إىل اآلفة وحملوا — الطويلة الحضانة فرتة إبَّان — منازلهم إىل ذهبوا

التعليمية. املؤسسات جميع أُغلقت
والغامض؛ املريع املرض لهذا ضحايا أي استقباَل املستشفياُت رفضت النهاية، يف
حال كل وعىل العدوى، حاميل األفراد من املزيد استقباَل تشأ ولم آِخِرها، عن امتألْت فقد

املرىض. هؤالء عالج تستطع لم إنها إذ الفائدة؛ عديَم لهم استقبالُها كان
للمرض مقاومني كانوا إنجلرتا يف األشخاص من مجموعة أن للدهشة املثري من
ُقْرب عن املتكرر االتصال بعد حتى باملرض يُصابوا فلم اآلن)؛ السبب نعرف (نحن
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كانوا األشخاص بعض أن هو للدهشة إثارًة األكثر األمر بل العدوى، حاميل باألشخاص
من يربزون كانوا شديًدا. مرًضا مرضهم رغم تماًما تعاَفْوا لكنهم باملرض، يُصابون
صارت أْن لبثوا ما لكنهم بالخارج. املتحول العالم إىل ينظرون وَمهاِزيل، راجفني بيوتهم،

بشأنها. يقلقون أخرى ة ُمِلحَّ مشكالت لديهم
جثث من التخلص كانت باٍل، عىل لتخطر تَُكْن لم التي املشكالت من واحدة
األحياء علماء أن لدرجة ا، جدٍّ رسيًعا يشء كل تطور لقد ُمعدية؟ الجثث أكانت الضحايا.
األصحاء ورفض البدائي. السؤال هذا عىل اإلجابة عن عاجزين كانوا الطبيني الدقيقة
األفراد كان هكذا فيها. الجثث أصحاب مات التي املنازل أو الجثث من سواء االقرتاب
يف يدفنونها كان البداية ويف والريف، الضواحي يف الحدائق إىل فَحْسُب الجثث يَُجرُّوَن
كل عىل فهم املخيفة؛ الالمباالة من حالة أصابتهم ما رسعان أنهم إال ضحلة، ُقبور
امُلناخية الظُّروف رحمة تحت الجثث فرتكوا مرعبة، ميتة جميعهم يموتون سوف حال
الذين ألولئك وباألخص املدينة، لقاطني خياًرا هذا يكن لم والُجرذان. الضالَّة والكالب
هناك الُجثث يُْلُقون كانوا يأس، ففي السحاب، ناطحات يف سكنية وحدات يف يعيشون

َوْصف. كل تفوق النتائج وكانت لتتعفن، ويرتكونها الشوارع، إىل
الُجْرذان ماليني وخرجت البلدات، من الكثري يف والتيفود الكولريا أوبئُة تفشت عندئذ

األماكن. تلك احتالل وشك عىل وكانت املجارير، من جراءة بكل ِّيَّة البُن
ألن ونظًرا واملصانع؛ املكاتب معظم وأُغلقت تماًما، التوقف يف الحياة مظاهر بدأت
األمر لكن كربى، أهمية ذلك يمثل لم حيوية، غرِي وظائَف يف يعملون كانوا تقريبًا الجميع

أيًضا. توقفت املَؤن عىل والُحصول التوزيع ُسبُل أن هو الكارثي
عرشة إىل األسعار ارتفعت الغذاء. تخزين وُجنون الرشاء عىل التهاُفت بدأ للتَّوِّ
وهي األرُفف، تفريغ يحاولون كانوا الذين باألفراد املركزية األسواُق واكتظت أضعافها

املرض. لنرش مثالية ُظروف
ولم أخرى، محدودة ُمَؤٍن سوى هناك يَتَّبَقَّ لم األغذية، هذه استهالُك َجَرى حاملا
تعذر بحيث للغاية محدوًدا كان املتوافر الغذاء ألن االستهالك ترشيد مبادئ تُْرَس
الغذائي، واإلنتاج للمؤن تحتية ِبنْية لتأسيس الوقت من متَّسٌع هناك يَُكْن ولم توزيُعه،
أي عن وتبحث تتحرك أن بد ال كان ألنه نفسك؛ وتعزل تختبئ أن املستحيل من كان وقد
وطافت الصغرية، والرسقات النهب وانترش النجاة. للعائلة مقدًرا كان إن للغذاء مصدر
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الشوارع، يف — أيديها طالتها أخرى أسلحة أي أو — بالسكاكني املسلحة العصابات
تجَده. أن يمكن طعام أي عىل مستوليًة

يكن ولم والغنم، للِخراف الجماعي الذبح إىل الريفية املجتمعات من الكثري لجأت
يَْضِبطونه. من عىل رادٍع بال النار يطلقون كانوا أنهم مع الخيارات، من كثريٌ املزارعني ِبيَِد
لم إذ املدينة؛ لقاطني كبري نفٍع ذا يَُكْن لم أنه إال حني، إىل املجاعة ُظروَف هذا خفف
يكونوا فلم خروف، عىل االستيالء من تمكنوا لو وحتى الريف، بُلوغ عىل قادرين يكونوا

وتقطيعه. وسلخه ذبحه ليستطيعوا
الناس ع تَجمُّ أنَّ َمفاده ما — كبرية حكمة عن يَنِمُّ فيما — نصيحًة السلطاُت أَْسَدِت
عن الطاقة مصانع عمال امتنع عندما أنه إال عليهم، ُخطورة يمثل أعمالهم َمقارِّ يف
مبالغ بأُجور الحكومة وُعوُد تُْجِد ولم الكهرباء. إمدادات تدهورت العمل إىل الُحضور
وليس — الكهرباء كانت اإلطالق. عىل قيمٍة بال اآلن النُّقود صارت فقد للغاية؛ فيها
من كثري بمقدور حتى يَُعْد ولم املتطور، االقتصاد هذا حياة يان ِرشْ هي — البنزين

ِبَغْلِيها. الرشب مياه تعقيُم الناس
زمن منذ وىلَّ لقد تماًما. والعرشين الواحد القرن يف املعقدة الحياة نسيج انهار
يَْحيَْوَن الناس وبات األجداد، عاَشهما اللذان الصارمان الذاتيُّ واالكتفاءُ االستقالُل طويل
الدويل املايل الوضع يحركها التي الكمبيوتر، تكنولوجيا عىل ِبناءً تماًما مصطنعة حياًة
والتليفزيونات، والثالجات، املركزية، بالتدفئة محاِطنَي كانوا لقد العاملي. واالقتصاد
من ومجموعة امليكروويف، وأجهزة امُلعالجة، واألطعمة الرسيعة، املواصالت ووسائل
عن التكنولوجيا تَْعِجز مشكلٌة هناك تَُكْن لم الدوائية. والصناعات الكهربائية، األجهزة

َحلِّها.
لقد البقاء. يف الغريزية رغبتهم فقدوا أنهم إال اإلنرتنت، ح تصفُّ يف َمَهَرًة الناس كان
اكتظ لقد الذاتي. االكتفاء تحقيق عىل قادرين يعودوا ولم للغاية ُجذورهم عن ابتعدوا
من تأتي التي الطعام مؤن عىل بشدة يَُعوِّلون وكانوا الرتبة، أَنَْهُكوا ثَمَّ ومن بهم املكان
إنتاجه، مرحلة يف الطعاَم َرأَُوا من هم والعرشين الواحد القرن يف قليلون أفراد الخارج.
تلقائيٍّا نشأ الطعام طاولة عىل يتناولونه الذي الدجاج أن اعتقدوا كثريين أطفاًال ولعل

بالبالستيك. ملفوًفا األطعمة، د ُمجمِّ يف
عن َسيُْسِفر عملها، يف خلل وأي متينًة، العاملية التكنولوجية الحضارة تكن لم

الُوقوع. َوْشك عىل حادثًة واملرعب الغامض الوباء هذا وكان كارثة.
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كافة هناك السلطات أغلقت فقد تقريبًا؛ تماًما أسرتاليا نََجْت ذلك، من العكس عىل
. تََفشٍّ نوبة عن األنباء ُورود لدى كامًال عزًال وأقامت الدُّخول، منافذ

كل أن ذلك، من واألهم وعزلُه. ملبورن إىل وصل الذي الوحيد املصاب اكتشاُف تم
وعزُل دقيق بشكل تتبُُّعه َجَرى الطائرة َمتِْن عىل أو أسرتاليا أرض عىل أْجراه تواُصل
أحكمت الطريقة بهذه وعزلُهم. ِبَدْوِرهم معهم تواصلوا من تتبع جرى الذين أصحابه،
أنه استشعَرْت التي املناطَق َطوََّقِت ثم املرض، عىل الصارمة قبضتَها الصحية السلطات
التي األوقات جميع يف أقنعٍة بارتداء األفراد وأمروا للعدوى، مخاطَر بقايا فيها يكون ربما
واملراقص والسينمات املدارس أُغِلَقت الُجموع. َوْسط العامة األماكن يف فيها يتواجدون

حني. إىل املناطق هذه يف والحانات
وبلغ الناشئ. الوباء انزوى ما ورسعان للغاية، الًة فعَّ الصارمة التدابرِي هذه كانت

فرًدا. ٢٠ الَوَفيَات إجمايلُّ
قليل وشعبها الطبيعية، املوارد من بالكثري وتتمتع شاسعة، مساحًة أسرتاليا تُغطي
أنفسهم عىل التعويل عىل قادرين كانوا الكامل العزل ظل يف حتى أنه لدرجة العدد،
تعني وقد بأنفسهم. األُمور فعل يف وبارعني الذاتي باالكتفاء يتمتعون كانوا لقد بُسهولة.
استطاعوا وبعدها والسلع، األطعمة بعض استخدام وترشيد التعديالت بعض إدخال
له كان (إذا أخريًا املروع الوباء هذا ينتهي وعندما محدود. نفطي إمداد بشأن التفاوض

العالم؟ األسرتاليون سيستعمر فهل األساس) من نهاية
الهند يف الجائحة انترشت عندما ا حقٍّ كارثية النتائج كانت ذلك، من النقيض وعىل
وغريَ محدودًة للطوارئ الصحية التدابري كانت ممكنًا. لها التصدي يكن لم إذ والصني؛
أيُّ يُْظِهر ولم واملهدئات، اآلم مسكنات موارد نَِفَدْت ما ورسعان األول، املقام يف فعالة
شخص هناك كان حيث أوروبا، يف املوقف عكس (عىل للمرض مقاِومة أََماراٍت أيَّ فرد
بني الوباء انترش وقد الدهشة) يثري كان مما أشخاص؛ سبعة كل بني من للمرض مقاِوم

الَهِشيم. يف الناِر انتشاَر املكتظني السكان
والقطارات بالحافالت ففرُّوا املعتاد، الفعل برد الجميع قام الرعُب، الجميَع انتاَب ملَّا
املواصالت، أشكال كافة السلطات منعت وعندما وَصْوٍب. َحَدٍب كل يف املرض نارشين
عديَم كان هذا أن إال وراءهم. يٍد عربات جارِّين األقدام، عىل َسرْيًا الفرار إىل الناس سعى
أشعة ُصورة يف َهَوادة وبال بثبات الوباء وانترش معهم، املرَض حملوا فقد الجدوى؛
عنيدة موجة فيها، َحَجٍر إلقاءِ لدى ِبْركة يف تنترش موجات وكأنه املركز من منطلقة
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القادمة الالجئني موجة الفارُّون التقى ثم املفجعة. واملعاناة الرعب من وهائلة وكريهة
املكتظة الغفرية املاليني وفرت وقد لآلفة، مثاليًة الظُّروف كانت املعاكس. االتجاه من
بعُد فيما ُقدر لإلصابة. قابلية لديهم الذين األفراد من يبدو ما عىل يَنُْضب ال مصدًرا
استحال وقد النهاية. يف باملليارات يُحىص سوف األرواح يف للخسائر النهائي التَّْعداد أن
مشاهد عن أسفر ا ِممَّ املرتفعة؛ الحرارة درجة ظل يف رسيًعا تحلَّلْت التي األجساد َدْفُن

تخيُّلها. يمكن ال
يف انتشاره نمُط وكان األول، ُظهوره من عام ٧٠٠ ُمرور بعد األسود املوت عاد لقد
هناك كان أنه باستثناء األصيل، الوباء انتشار لنمط بعيد حدٍّ إىل مشابًها النامية البُلدان
أن املفارقة من ضيق. نطاق يف بشدة مًعا املكتظني الضحايا من يَنُْضب ال مصدٌر اآلن
تماًما. اقتصادها انهار وقد املتقدمة، البُلدان يف هولة السُّ يف غايًة كانت العدوى انتقال

الكارثة؟ هذه ِمثِْل ِمْن يتعاىف أن العالم يستطيع فهل

جديد؟ من النزيف الطاعون لُظهور ُمَواٍت الوقت هل (2)

منها نعلم، كما العالم بنهاية تنبئ التي الكارثية السيناريوهات من كثريٌ َحت اقُرتِ لقد
واالنفجارات الهائلة، والَجْزر املدِّ وموجاُت باألرض، النيازك واصطداُم العاملي، االحرتاُر
وُجهوًدا ماليًة مبالَغ الحكومات تستثمر الشاملة. النووية الُحروب وبالطبع الربكانية،
الِجدِّ َمْحمل عىل أخذوا َمْن هم قليلني أن إال املحتملة، التهديدات لهذه استعداًدا متفاوتًة
إنذاٍر سابِق بدوِن شابه، ما أو األسود املوت مثل فتاك، فريويسٌّ مرٌض يظهر أن احتماَل
حضارتنا. ويدمر — سابًقا أملحنا كما أفريقيا، يف الثَّْديية العوائل أحد من الغالب يف —
االختالف تماَم تختلف التي — والعرشين الواحد القرن يف البرشية الحياة ُظروف إن
من أرشنا كما ل تُسهِّ سوف — الوسطى العصور أوروبا يف البرشية الحياة ُظروف عن
كثريًا. أوسع نطاق عىل الدمار وسيكون ستَُعوُِّقه، مما أكثَر الوباءِ هذا مثل تطوَر َقبُْل
أنحاء يف رسيًعا الفريوس جوٍّا السفر وينقل أفريقيا إىل اآلن غفرية بأعداد السياح يسافر
أفريقيا من البرشية املناعة نقص فريوس هرب عندما إال اإليدز وباء ينطلق لم إذ العالم؛

األمريكية. املتحدة الواليات إىل ومنها هايتي إىل
ربع َحواَيلْ من أفريقيا رشق يف الكبري املتَصدِّع الوادي يف البرش بُظهور قصتُنا بدأت
الحيوانات من كبرية بمجموعة وثيق ارتباط يف نوُعنا فيه يعيش كان زمن يف سنة، مليون
الزراعُة َحلَِّت عندما عام، ألف ١٢ حوايل منذ األوىل الزراعية الثورة قيام بعد حتى الَربِّيَّة.
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صغرية مستوطنات يف الناس عاش اإلنسان، حياة كعماد الطعام وجمِع الصيد محلَّ
الناس بدأ عندما إال الظُّهور يف الفتاكة املعدية األمراض تبدأ ولم األوبئة، من يعانُوا ولم
عدد سوى هناك يكن لم سنة ٣٠٠٠ حوايل مدار فعىل ذلك، ومع املدن. يف يتجمعون
عن وأسفرت أفريقيا، من خرجت أنها الظن أغلب هذه. التفيش موجات مثل من قليل
ِبناء أعادوا ما ورسعان الحيلة، وواسعي أقوياء كانوا الناجني لكن هائلة، َوَفيَات أعداد
عادت عرش، الرابع القرن يف األسود املوت عىل املرتتب الرعب بعد حتى بل مجتمعاتهم.

قليلة. سنوات ُغضون يف تقريبًا الطبيعي وضعها إىل أوروبا
واإلدارة اآللة إدخال أدى لقد عرش. الثامن القرن يف الثانية الزراعية الثورُة قامت ثم
رسيعي السكان إلطعام كانترضورية التي اإلنتاجية، زيادة إىل للمحاصيل تعقيًدا األكثر
صحية. غريَ أماكَن كانت الكربى املدن أن إال وقتَئٍذ، اختفى قد الطاعون كان التزايد.
األمراض من وغريُها والدفترييا الديكي عال والسُّ والحصبة الجدريِّ أمراُض أْوَدْت فقد
اإلصابة إثر عىل الكبار من الكثري َ وتُُويفِّ إنجلرتا، يف األطفال ُربع نحو بحياة امُلعدية
منها وبالرغم األمراض، هذه مع يتعايشوا أن الناس تعلم ذلك ومع واإلنفلونزا، لِّ بالسُّ

النمو. يف السكان استمر
يف الرائعة التطورات وبفضل العرشين. القرن يف التكنولوجية الثورة جاءت ثم
املعدية األمراض تَُعِد لم اللقاحات، وتصنيع الحيوية املضادات واخرتاع الطب، ُعلوم
تُواصل حيث الفقرية، البلدان يف الحال ليس هذا لكن اآلن، تقريبًا املتقدمة الدُّول تزعج
من كبرية أعداٍد َقتَْل املالريا) (مثل الحيوانية الطفيليات تسببها التي امُلعدية األمراض

الناس.
والشيخوخة وأمراضالقلب، الرسطان، بشأن نقلق املتقدمة، البلدان يف األيام، هذه يف
هائلة بمعدالت تتكاثر فامليكروبات وهم؛ يف نعيش لعلنا امُلعدية. األمراض من كثريًا أكثر
الحياة؛ قيد عىل للبقاء البيولوجية الحرب يف جديدة بأسلحة وتأتي الدوام عىل وتتطور

عبقريتها. عىل دليل هي الحيوية للمضادات مقاومتها بها ر تُطوِّ التي فالرسعة
وتصنيع ِسماته عىل التعرف يمكن أن إىل جديد فريوس أي أمام تماًما عاجزون إننا
األخرض عىل يأتَي أن يمكن فإنه للغاية، ومعديًا فتاًكا فريوًسا وكان حدث وإذا له، َلقاح
يف يتسبب أن بإمكانه فإن طويلًة، حضانته فرتُة كانت إذا ذلك، من األسوأ بل واليابس،

ُظهوره. إىل أحٍد أي يَْفِطَن أن قبل جائحٍة
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بعيدة مسافات إىل السفَر اآلن معظُمنا يستطيع الداخيل، االحرتاق محرك بمساعدة
النقيض عىل أكثر. األفراد آفاَق واالستمتاع، العمل بغرض جوٍّا، السفُر ع وسَّ فقد يوم؛ كلَّ
يكن ولم عرش، الرابع القرن يف جواًدا تملك من هي حظٍّا األوفر القلة كانت ذلك، من
األمراض أن املستغرب من وليس وعشوائيٍّا. بطيئًا بحًرا السفُر وكان بالسياحة، يُسمع

األيام. تلك يف أفريقيا من تهرب كانت قلما الناشئة
األوبئَة يبعث وكان فرنسا، يف معِقَله أقام وقد أوروبا، يف محصوًرا األسود املوت كان
سيكون اليوم املوقف فإن يعود، أن له ًرا ُمقدَّ كان إن أنه، بَيَْد بانتظام، القارَّة بقيِة إىل

تماًما. مختلًفا
وساحل وأسرتاليا، والصني، والهند، املتحدة، الواليات جنوب من أجزاءٌ ر توفِّ فلسوف
االْحرتاِر ظل ويف االستمرار. يمكنه حيثُما معاقَل يقيم للفريوسكي مثالية ُظروًفا املتوسط
الفريوس ُوصوَل جوٍّا السفُر وسيكفل املناطق. هذه مثل من املزيُد اآلَن يوجد ، العامليِّ
هوادة بال بعدها ينترش الذي املرض، ينقل بأن كفيل واحد فمصاب املناطق؛ هذه إىل
من قلة ستوجد البارد. الشتاء ُمناخ يردعه وال الهواء، وتكييف املركزية التدفئة بمساعدة
املعاقل، ترتسخ وحاملا أوروبا، خارَج ٥-دلتا آر يسيس لطفرة الحاملني املقاِومني األفراد
برٍّا سواء العالم من أخرى أجزاء إىل منتظمة تنقل حالة يف املصابون سيكون ما رسعان

جوٍّا. أو
عرش. الرابع القرن يف أوروبا كانت مما بكثري ازدحاًما أكثر األرض كوكب إن
بد ال للفريوس. مثاليٍّا َمْرتًَعا باألخص آسيا يقطنون الذين الناس ملياراُت يهيِّئ ولسوف
أيًضا، الهند. يف كانت ١٩١٨ عاَم إنفلونزا وباء يف سقطت التي الَوَفيَات ثُلُثَِي أن نتذكر أن
األسواق يف يتكدسون إذ البلدات؛ يف مًعا اليوم األشخاص من كثريًا أكربُ نسبٌة تتجمع
شأن ومن العامة. املواصالت يف ويتنقلون القدم، كرة ومباريات والسينمات، املركزية،

الظُّروف. هذه مثل يف رسيًعا يستفحل أن وباء أي
أسواق تتجاوب واالجتماعي. املايل املستويني عىل عاملي، اقتصاد ظل يف اآلَن نَْحيَا
أنه املتداولوَن ويرى العالم يف مكان أي يف يقع َحَدٍث أي مع الحال يف مكان كل يف املال
املعقد العاملي املجتمع يف اضطراب أي عىل املرتتبة والنتائج األسهم. قيمة يف يؤثر سوف

َفْورها. من العالم أنحاء كل يف الحال يف تؤثر — كبري وباء مثل —
عن معزولني املتقدمة البُلدان يف الناس صار التكنولوجية، الثورة وبسبب أخريًا،
الذي القدر بنفس الذاتي باالكتفاء نتمتع أو َمِرنني أو أقوياءَ لسنا فنحن الطبيعة؛
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التِّْقِنيَّات، من محرية مجموعة عىل يعتمد وتوزيعها السلع فإنتاُج أجداُدنا، عليه كان
تموت الناس من كبرية أعداد بدأت وإذا الداخيل. االحرتاق ومحركات الكهرباء باألخص
التكنولوجي مجتمعنا نسيَج فإن والُهروب، التَملُّص إىل آخرون ولجأ األسود، املوت َجرَّاء
كيف بعدئذ هائًال. استفحاًال الوباء آثار استفحاُل عليه يرتتب مما يتمزق؛ سوف املعقد
النريان إشعال عن حتى سيعجز معظمنا جديد؟ من حياتهم بَْدء من الناجون سيتمكن

ثقاب. دون من

املكافحة خطوط (3)

االحتمالية؟ هذه ملثل االستعداد املمكن من هل
خاطئة؛ األسود املوت عن التقليدية النظر ِوْجهة أن اآلَن ندرك رصنا لقد قوة. املعرفة
والرباغيث، الفرئان طريق عن ينتقل يكن ولم بِْيل، الدَّ للطاعون تفشٍّ موجَة يكن لم فهو
بِْيل الدَّ الطاعون ألن للقلق َمْدعاة هناك كان ما أوروبا، إىل وعاد َدبْليٍّا طاعونًا كان أنه فلو
كان األسود املوت أن إال بُسهولة. عليه التغلب سيمكن كان وباء وأي بُسهولة، يُعاَلج
لن أنه إال وقت. أي يف الظُّهور يُعاِوَد أن يَْحتَِمل معروف غري لفريوس نتيجة الواقع يف

يتوقع. ماذا الكتاب هذا قرأ شخص أيُّ يعرف أن نأمل علينا. بالكامل جديًدا يكون
أعراٌض الضحايا أول عىل تظهر فسوف ِفْعليٍّا، الظهوَر األسود املوت عاود إذا
أن نأمل َقبُْل. من اقتبسناها التي املختلفة الروايات يف املوصوفة األعراض لتلك مشابهة
عىل َعَرًضا تشخيُصها يتمَّ وأالَّ نزيف طاعون أنها عىل الحال يف األمارات هذه تمييُز يتم
يعتمد سوف األسود للموت مكافحة أي نجاح ألن ذلك آخر»؛ ناشئ مرض «مجرد أنها

الفورية. اإلجراءات واتخاذ املبكر التشخيص عىل
تدابريَ فرُض ينبغي أنه إال الضحايا، أجل من فعله يمكن ما هناك ليس لألسف،
هذه ستتضمن أمكن. إن املبدئية العدوى عىل التغلب ملحاولة الحال يف صارمة صحيٍة
ألن (نظًرا الطبية لألقنعة واإلجباري النطاق واسع واالستخدام الضحايا، عزل التدابري:
التي العامة التجمعات كافة وإلغاء الرَّذاذية)، العدوى طريق عن يحدث العدوى انتقال
يف مشتبه شخص أي عىل يوًما ٤٠ مدته صحي حجر وفرض كبرية، مساحة عىل تُقام
املصابة املنطقة من التنقالت كافة وتحريم الواقية، املالبس وارتداء بالعدوى، إصابته

جوٍّا. التنقالت وباألخص وإليها،
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مرعب حد إىل اًال فعَّ جعله الذي النزيف للطاعون الخفي فالسالح بينَّا، كما لكن
كل ب تَعقُّ تقريبًا سيستحيل السبب، لهذا ؛ استثنائيٍّ حد إىل الطويلة حضانته فرتة هو
واإلجراءات ينبغي. كما مستعدة الصحية السلطات تكون فلن أُصيب، يكون شخصربما
خربتهم واقع من أوروبا شعب َوَجَدها مثلما كافية، َوْحَدها تكون لن سابًقا املذكورة

عرش. الرابع القرن يف السيئة
األوىل فاألعراض جذريًة؛ أكثر اسرتاتيجيات تَبَنِّي العامة الصحة مسئولو سيحتاج
ستكون الظن أغلب — األوىل الضحية إصابة من األقل عىل شهر ُمرور بعد إال تظهر لن
العدوى ونقل كبرية ملسافات سافر قد يكون ربما الشهر هذا خالل ويف — أفريقيا يف

كثريين. أشخاص إىل َقْصٍد غري عن
تواريخ تحديد يمكن رشحنا، كما ثاٍن. مكافحٍة لخط رضورة هناك سيكون ثَمَّ ِمْن
من بد ال الوفاة. تاريخ من بدقة العدوى نقل عىل قادرين يصريون ومتى الضحايا إصابة
أثر واقتفاء العدوى، عىل قادرين فيه يصبحون الذي اليوم من لتنقالتهم الصارم التتبع
للغاية ة شاقَّ مهمة هذه ستكون بهم. اْحتَكُّوا قد يكونوا أن يُْحتََمل الذين األشخاص كل
الضحية تتنقل ال حيث املمكنة، األحوال أفضل يف ونشًطا. كامًال دوليٍّا تعاونًا تقتيض
الشامل العزل تقنيات ستتمكن العدوى، نقل عىل قادرة فيها تكون التي الفرتة إبَّان كثريًا

التفيش. موجة عىل التغلب من
نقلوا بل كبرية، مساحات عرب انتقلوا قد سيكونون الضحايا أن األغلب االحتمال
استقلوا ولربما أفريقيا، من القادمة الدولية الطريان رحالت متن عىل ُركَّاب إىل العدوى
تجمعات َوْسط وتواجدوا رياضية، مباريات وحرضوا مزدحمة، عامة مواصالت وسيلة
هناك وستكون مستحيًال، سيكون بهم اْحتَكُّوا الذين األشخاص كافة تعقب إن أخرى.
التي املناطق من منطقة أي يف التحركات لكافة شاِمَلنْيِ ومنٍع عزٍل لتنفيذ عاجلة رضورة
العدوى ملوجات تأهب حالة يف العالم أنحاء كل يف الصحية السلطات ستكون زاروها.
تحديد من سيتمكنون فإنهم الفريوس، صفات يعرفون ألنهم فنظًرا والثالثة؛ الثانية
التدابري نفس تطبيق سيتعني فيه. األعراض ُظهور يُتوقع الذي للوقت التقريبية التواريخ
صارًما تطبيًقا — للعدوى تعرضوا من أثر واقتفاء الطبية، األقنعة وارتداء َعْزل، من —

جديدة. حالة فيها تظهر مرة كل يف
الكثريين، بحياة ُموِديًا وَصْوب، َحَدٍب كل يف وانتشاِره الفريوس ُهروب من َمنَاَص ال
باالستعانة النهاية، يف ممكننَْيِ عليه والتغلب مكافحته تكون أن املفرتض من لكن

270



األسود املوت عودة

فيها. بدأ منطقة كل يف انتشاره معدل كبح يف األول الهدف سيتمثل السليمة. بالتدابري
من متبقية ُجذور ألية كربى اجتثاث عملية إجراءُ فسيتعني بالكامل، الوباء يُعَزل عندما
توافر األمر وسيقتيض هائلًة، املهمة ستكون يوًما. ٤٠ مدته صحي َحْجر فرض خالل
للعدوى، تعرضوا من أثر القتفاء رسيًعا للترصف بالصحة املعنيني املسئولني من ُحشود
تنجو قد وبحكمة، برسعة وترصفنا باليقظة تحلينا لو لكن الرضورية. التدابري ولتطبيق

بأكملها. قارَّات
األوان فات قد فسيكون الثانية، املوجة هذه يف الفريوس عىل التغلُب يَتِمَّ لم إذا

األمر. آخر يف املعمورة أنحاء يف املرُض وسينترش

السالمة ثمن (4)

القرن من الثاني النصف ففي الناشئة؛ لألمراض املعرض هو َوْحَدُه اإلنسان ليس
إليه انتقل ُفْطري مرض بفعل إنجلرتا من تقريبًا كله ْردار الدَّ شجر انمحى العرشين،
قريبًا تعاني قد رجعة. بال الريف وجه تغري عليه ترتب ا ِممَّ صغرية؛ خنافس طريق عن
— املفاجئ البَلُّوط موت مرض اكتُشف فقد مماثٍل؛ مصري من األخرى األشجار بعض
من مايو يف إنجلرتا يف — والرودودندرون الرباطية نباتات ِجنَْيسْ يقتل ُفْطري ومرض
صارمة، مكافحٍة تدابريُ ُطبِّقت كارثية. مضاعفات عليه يرتتب أن ويمكن ،٢٠٠٢ عام
وكان النباتية. الصحة مجال يف مفتش ١٠٠ حوايل من مكوَّن بفريق االستعانة منها
كاليفورنيا يف الدباغة ِلحاء ذي البَلُّوط شجر من كبريًة أعداًدا دمر قد املرض هذا
إنذاًرا املتحدة اململكة حكومة أطلقت ،٢٠٠٣ ديسمرب ويف أوريجون. وجنوب الساحلية
والتَّنُّوب الُحْلو، والَكْستناء الزَّان أشجار يف األوىل للمرة ُوِجَدْت الُفْطريات ألن جديًدا
ونبات والبرييس، والليلك، والكلمية، الكاميليا، إىل باإلضافة التَّنُّوب، ودوجالس السيتكي،
األشجار إىل ينتقل املرض أن يبدو الحدائق. مراكز يف زينة كنباتات املزروعة الطقسوس
هذه من فسيحة رواٍب تدمريُ غالبًا يتعني وكان املصابة، الرودودندرون نباتات من

الشجريات.
،٢٠٠١ عام بريطانيا يف واملاشيَة األغناَم والفم) القدم (داء الُقالعية الحمى أصابت
املرض عىل للتغلب عمالقٍة حملة شن من الرغم عىل ومرعبًا، هائًال انتشاًرا وانترشت
التي العامة الصحة تدخالت أحد ذلك ويَُعدُّ املصابة، غرِي الحيَوانات من آالٌف فيها ذُبحت
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التي الفتاكة األمراض تظهر عندما اإلنسان مع تطبيُقها — الحظ لحسن — يمكن ال
البرش. تصيب

صغرية بعوضة وتحمله األغنام، يصيب فريويس مرض هو األزرق اللسان مرض
الرؤية عىل تقوى ال إنها حتى شديد ُهزال حالة يف الحيوانات املرض يرتك للدماء. ة ماصَّ
قدرتُه وتضاهي املصابة، الُقْطعان من باملائة سبعني وتَنُْفق الحركة، أو الطعام تناول أو
البحَر — أفريقيا شمال يف املنترش — البعوُض َعَربَ الُقالعية. الحمى قدرَة الفتك عىل
أنحاء يف الوباء تفيش موجاُت أسفرت .١٩٩٨ عام أوروبا جنوب إىل وَوَصَل املتوسط
ذكر األغنام. من مليون نصف عن يزيد ما نُفوق عن وبلغاريا واليونان وإيطاليا إسبانيا
اللسان مرض انتشار أن يرى أنه الحيوانية الصحة بُحوث معهد باسم الرسمي املتحدث
يف مئوية واحدة لدرجة ولو — ارتفاع كل فمع امُلناخي؛ التغري إىل يعود ربما األزرق
يف ميًال ٥٦ ملسافة شماًال أكثر مداها البعوضة تمد — السنوية الحرارة درجات متوسط
آخَر نوٍع مدى مع اآلن يتداخل البعوضة مدى أن بالسوء إنذاًرا األكثر األمر بل املتوسط،
من أبعد مناطق يف يعيش أن يستطيع الذي األول، النوع بهذا الصلة وثيق البعوض من

بُرودة. أكثَر ُمناخاٍت إىل املرض خطر ُوصول احتماَل يثري مما الشمال؛
يستطيع مما تقريبًا أكثر البرشية تدمري عىل قادرة الطبيعة إن اإلنسان، إىل عودة
املرض عبء من ٪٤٠ من أكثر املعدية األمراُض تمثل بيئية. كارثة أو إرهابي هجوم أي
ل، والسُّ البرشية/اإليدز، املناعة نقص بفريوس عام كلَّ َحتَْفهم املاليني ويَْلَقى العاملي،
واألمر املعدية، باألمراض إنجلرتا يف سنويٍّا َحتَْفهم فرد ألف ٧٠ نحو يَْلَقى كذلك واملالريا،

املستشفيات. يف العدوى إليهم تنتقل منهم فرد ٥٠٠٠ أن املزعج
تقف ال املشكلة أن إال البيئة، وتشاركه اإلنسان مع والبكترييا الفريوسات تتعايش
مؤخًرا صدر تقريٌر يرسد كبرية. بدرجة تتفاقم أن املتوقع ومن معني، حدٍّ عند أبًدا
بانتشار التنبؤ إمكانية عدم وراء األسباَب املتحدة، باململكة الطبية الخدمات رئيس عن

معها: التعامل صعوبة تزايد وأسباَب عليها، والتغلب املعدية األمراض

السفر إىل الجديد االتجاه عكس وقد األرضية، الكرة أنحاء بني التنقل زيادة •
لإلصابات جديًدا اتجاًها املغامرات، سياحة وازدهار غرابة، أكثر أماكن إىل

ة. ِحدَّ األكثر املالريا أنواع مثل املعدية، باألمراض
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غري آثاٌر الحديثة التكنولوجيا لوسائل يكون أن فيمكن التكنولوجيا؛ تأثري •
مكيِّف بني مبارشة صلة ثمة املثال، سبيل (عىل اإلنسان صحة عىل عة متوقَّ

الفيالقة). وداء الهواء
بعض يف زيادٍة إىل املستقبلية املناخية التغريات تفيض فقد البيئي؛ التغري •
التسمم حاالت زيادة إىل باإلضافة املياه، طريق عن تنتقل التي األمراض
انتشاًرا أكثر وصارت املتحدة اململكة يف دفئًا األكثر بامُلناخ ترتبط التي الغذائي،

بالفعل.
سبيل (عىل األوبئة. أحد انتشار البرشي السلوك أنماط يف التغريات ل تَُسهِّ قد •
الجنسية العالقات طريق عن تنتقل التي األمراض نسبة زيادة تُعزى املثال،
السلوكيات يف تغريات إىل مبارشًة — البرشية فريوسنقصاملناعة منها — مؤخًرا

الجنسية.)
بسيًطا خطًرا تمثل صارت التي لألمراض فيمكن للعقاقري؛ املقاومة املتعضيات •
مقاِومة تكون املعنية العوامل ألن الظُّهور تعاود أن اإلنسان صحة عىل نسبيٍّا
الذهبية العنقودية املكورات (أو مرسا بكترييا لعالجها. ُصنعت التي للعقاقري
املضادات من الكثري تقاوم أن يمكنها خارقة جراثيم هي للميثيسيلني) املقاومة
الرعاية؛ وبُيوت املستشفيات يف خطرية مشكلة تمثل كانت ولطاملا الحيوية،
األكثر األمر بل إصابة. أو مرٌض أوهنهم الذين املرىض ُجروَح تصيب حيث
تكمن وأصبحت تطورت، حيث املستشفيات من اآلن هربت أنها لإلزعاج، إثارة
َقَلٍم عىل البكترييا عىل ُعِثر عشوائية، عينات أخذ عند بنا. املحيطة األنحاء يف
أزرار أحد وعىل األنفاق، مرتو يف مقعد وعىل الرئيسية، الشوارع بُنوك أحد يف

مالبس. بيع متجر أرضية وعىل املشاة، ُعبور شارة
وهي البُزوغ، يف آخذٌة مرسا سالالت من جديدة ساللًة أن اآلن يبدو
تنترش وهي اء، األِصحَّ حتى تصيب أن يمكنها بل الجلدي، االتصال عرب تنتقل
العديُد أيًضا هناك كان وقد باألفراد، املكتظَّة الزنازين داخل الهشيم يف كالنار
الواليات أنحاء يف وبُْلداٍن مُدن يف ًرا مَؤخَّ النطاق ضيقِة التفيش موجات من
قطًعا لكن اْلِمثِْليِّنَي، الذُّكور من يكونون املصابني معظم األمريكية. املتحدة
رياضيون، سقط فقد فقط؛ الفئة هذه يف الخارقة مرسا جراثيُم تنحرص ال
رياضات يمارسون الذين وأولئك أيًضا، ضحايا والدة وحديثو مدارس، وأطفال

273



األسود املوت عودة

عىل ،٢٠٠٢ عام سبتمرب يف تكساس والية ففي أيًضا؛ خطر يف التالمس تقتيض
كانوا بعضهم باسادينا، يف املدارس أطفال بني حالة ٥٠ ظهرت املثال، سبيل

القدم. كرة فريق يف مشرتكني
املخاوف أثار مما املستأنسة؛ الحيوانات إىل الخارقة مرسا جراثيم انتقلت
الِقَطط بني حاالت ُظهور تأكد وقد الحيوانات، هذه أصحاَب تصيب أن من
تقرير وذكر األمريكية. املتحدة الواليات يف والُخيول التجاِرب وفرئاِن والكالب
اململكة يف واحد وأرنب والكالب القطط يف حاالت رصد ٢٠٠٣ ديسمرب يف صادر

املتحدة.
املثال، سبيل عىل خبثًا. أكثر أشكال إىل تتحور أن املوجودة امليكروبات تستطيع •
ظهرت التي تلك مثل أخرى فتاكة إنفلونزا جائحة ُظهور من دائم خطر ثمة

جديدة. ُساللة ُظهور بسبب ١٩١٨ عام

خطر إىل امُلعدية األمراَض ل تَُحوِّ اليوم البرشي لوك السُّ أنماط أن التقرير ح يوضِّ
أيًضا وإنما ورفاهتهم، الحياة، َقيْد عىل وبقائهم السكان، صحة عىل فقط ليس ، عامليٍّ
األجزاء بعض ويف االجتماعيني واألمن االستقرار عىل بل البُلدان، من كثري اقتصادات عىل
تدريجيٍّا. تحدث التغريات هذه أن حقيقِة قناع تحت الخطر حجم يتخفى العالم. من
األمراض ملكافحة املعتادة اإلجراءات بأن قناعة عىل الناس معظم يزال ال يبدو، ما عىل
مرض ٤٠٠ حوايل اكتشاف هو املذهل األمر التغيري. مواكبة عىل قادرة ستكون امُلعدية
به يقوم الذي والدقيق بُور الصَّ العمل لكن اإلنسان، إىل الحيوان من تنتقل أن يمكنها
ِبنَْوٍم نَنَْعَم وأن معها نتعامل أن اآلن يمكننا أنه إىل يشري الدقيقة واألحياء األوبئة علماء

ليًال. هادئ
من ومريعة جديدة فريوسية أمراض انبثاق يف يتمثل جسامة األكثر الخطر أنَّ بَيَْد
معروفة تكن لم ُمعديًا مرًضا ٣٠ األقل عىل ١٩٧٠ عام منذ فعليٍّا ظهر لقد الحيوانات.
يف ظهرت التي األمراَض األمراِض هذه عدُد ويفوق تماًما. فعال عالج لها وليس قبًال
قد األحياء وعلم الطب يف الحديثة التطورات كانت وإن السابقة، عام اآلالف الثالثة خالل
النزيف الطاعون فيها بما — كثرية أمراض نشأت الغالب يف عليها. التعرف بالطبع لت سهَّ
عن أسفر مما صغرية؛ وقبائَل قًرى لتصيب أفريقية حيوانات يف مختلفة أوقات يف —
بالتأكيد النسيان. طي يف صارت وبعَدها ِذْكرها، عىل أحٌد يَأِْت لم غامضة وفاٍة حاالِت

ليفنجستون. الطبيب عهد قبل الحال هو هذا كان
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شخًصا. ٤٠ بحياة وأوَدى مارس٢٠٠٢، يف أفغانية قرية معروفيف غريُ مرٌض ظهر

املقبلة. السنوات يف الفتاكة األمراض من املزيد ُظهور َحتِْميَّة هو للذعر الحقيقي والسبب
اإليبوال مثل البشاعة، شديدة األمراض حتى مكافحة فبمقدورنا املشكلة: تكمن هنا ها
ى ُحمَّ كانت وإن معها، والتعامل جاكوب، كروتزفيلد مرض ُساللة من الجديدة والنسخة
بحذَر ُدهما ترصُّ ويَْجِري املخاوف بعض تثريان تزاالن ال النزفية والحمى النِّيل َغْرب
فهذا أعيننا؛ أمام بارًزا ينتصب البرشية/اإليدز املناعة نقص فريوس مثال لكن شديد،
وحتى بالكامل، عليه التَعرُّف يتمَّ أن قبل العالم أنحاء يف وانترش وهرب ظهر الفريوس
. الجماِعيَّنْيِ واملكافحة للفحص الالزمة التدابري فرَض األفراُد أبى عليه، التعرف تم بعدما
يدفع واليوم دعائية. حملة عىل بريطانيا يف الصحية السلطات عوََّلت املثال، سبيل عىل
باإليدز كليهما أو والديهم أحَد دولة ٢٧ يف طفل مليون ٤٢ يفقد فلسوف الثمَن؛ العالُم
فاعلية أكثر الرَّذاذية فالعدوى بسهولة، ينتقل ال مرض أنه مع ،٢٠١٠ عام ِبُحلول

هائلة. بدرجة
فلسوف اآلن؛ تماًما البرشية املناعة نقص فريوس عىل القضاء يتم أن املستبعد من
سكان أن بَيَْد باستمرار. متزايد نحو عىل األفراد أرواح وإزهاق ببطء االنتشار يواصل
مقارنة تافهة البرشية املناعة نقص فريوس ووفيات أرسع، بمعدل النمو يواصلون العالم
األسود. املوت مثل العدوى شديد جديد مرض من مفاجئة رضبة عىل املرتتبة بالوفيات

فزع حالة (5)

مضاعفاٌت تَْعُقبُها النطاق، واسعة هلع حالة تثري أن بمقدورها التافهة األوبئة حتى
إقليم يف مجهول رئوي فريوس ظهر مجهول. ملرض التفيش موجة كانت إذا دولية،
الهلع من حالة كانت بشهرين، وبعَدها ،٢٠٠٢ ديسمرب يف الصني جنوب يف جوانجدونج
بالقطار. سفر يوم مسافة تبعد التي شنغهاي، إىل ووصلت واسع، نطاق عىل انترشت قد
االلتهاب ومضادات الحيوية املضادات لرشاء واملتاجر الصيدليات الصينيني ماليني اجتاح
من بالرغم األشياء هذه مخزون كل ونَِفَد ضخمة، يات بَكمِّ الجراحية واألقنعة والخل

أسعارها. ارتفاع
األدوية، رشكات أسهم ارتفاع إىل وأدَّى اإلقليمية، املالية األوراق أسواق عىل الهلُع أثَّر
ُغِيلَ إذا أنه يعتقدون الصينيني من كثري كان الخل. ُمَصنِّعي سوى عليها ق يتفوَّ ولم
عن أُبْلَِغ املرض. ملكافحة فعاًال ًرا مطهِّ سيكون البخار فإن يتبخر، حتى الخل من وعاءٌ
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إىل أدى مما الفحم بحرق تعمل مواقد فوق الخل غيل نتيجة أخرى وفاة حاالت ٤ ُوقوع
قاتلة. أبخرة انبعاث

— املستشفى يف الرئوي بااللتهاب مصابة حالة ٣٠٠ وجود عن نتج الهلع هذا كل
أن إال الفريوس. طريق عن — الصحة بمجال آخرون وعاملون وممرضون، أطباء ثلثهم

.٢٠٠٣ فرباير بُحلول َحتَْفهم َلُقوا فقط أفراد ٥
أحد فإن معروفة، تكن لم فريوس أنه اعتُقد الذي اليشء ُهِويَّة أن من بالرغم
تحت «املرض أن: أعلن ومكافحتها املعدية األمراض من للوقاية إقليميٍّ بمركز العاملني
ومن خطري؛ وباء أنه البداية يف ندرك لم سببه. الكتشاف اآلن أولويتنا ونويل السيطرة،

يَّة.» بجدِّ معه نتعامل لم ثَمَّ
بضبط يلتزموا أن السكان كونج وهونج ماكاو اإلداريتني املنطقتني حكومات ناشدت
بفريوسات َب ُرضِ قد الصني جنوب بأن غريهم من دراية أكثر كانوا أنهم إال النفس،

األخرية. السنوات يف وتَكراًرا ِمراًرا فتاكة جديدة
سارس. هو صغريًا وباءً لتصبح جوانجدونج إقليم يف التفيش موجُة استفحلْت لربما

فشيئًا: شيئًا ف التكشُّ يف اآلخذة سارس قصَة التالية النقاط يف نروي

بفيتنام هانوي إىل جوٍّا أمريكي صيني أعمال رجل سافر :«٢٠٠٣ فرباير ٢٦» •
ويف بيومني، ذلك بعد الرجل َمِرَض كونج. وهونج شنغهاي يف وقت قضاء بعد
الثالث يف ومات حالته، تدهورت حيث املستشفى إىل نُِقل مارس من السادس
االلتهاب من فتاك لنوع تفشٍّ نوبَة فيتنام يف وراءه فرتك مارس، من عرش
وقد (سارس)، الوخيمة الحادة التنفسية املتالزمة باسم معروًفا أصبح الرئوي

العالج. تلقى حيث بهانوي الفرنيس باملستشفى العاملني إىل العدوى نََقَل
واي كاي ابنها وتبعها كوان، تشو سوي العجوز يَت تُُوفِّ تورنتو يف مارس»: ٥» •
هونج إىل زيارة يف كانا وقد التايل، اليوم يف عاًما ٤٤ العمر من البالغ تيس
عن وأُبلِغ بالعائلة. العالقة وطيد وشخص األقرباء من ٤ أيًضا أُصيب كونج.

الغامض. املرض لنفس الربيطانية كولومبيا يف ضحيتني وقوع
عىل األعراض ُظهور عن أُبلِغ حيث سنغافورة، إىل املرض ُوصول مارس»: ٦» •
مارس، من عرش السادس بحلول كونج. لهونج زيارة يف كانوا أشخاص ثالثة
العاملني من أفراد و٧ وأصدقائهم أقاربهم من ١٠ املستشفى إىل دخل قد كان

املرض. بنفس ِرعايتهم، تََولَّْوا قد كانوا الذين الصحية، بالرعاية
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إذا ما اللحظة تلك حتى َعَرُفوا قد يكونوا لم األطباء ألن عالج هناك يَُكْن لم
إىل شخص من ينتقل املرض أن استنتجوا لقد فريوسيٍّا. أم بكترييٍّا املرض كان
ما وعادة أيام. سبعة إىل يومني بني ما ترتاوح قصرية حضانته فرتة وأن آخر
مصحوبًا مئوية، درجة ٣٨ من أكثر الحرارة درجة يف ارتفاًعا أعراُضه تتضمن
أو التنفس يف ُصعوبات أو النفس قرص أو السعال مثل تنفسية بمشاكل
وفقدان العضالت وتيبس الصداَع األخرى األعراُض تتضمن قد العضالت. آالم

وإسهاًال. جلديٍّا وطفًحا ذهني اضطراب وتوعك الشهية
والستني الرابعة يف سيدة منهم أشخاص، ثالثة َمِرَض تايبيه، يف مارس»: ١٠» •
بَرِّ زيارة بعد كونج هونج طريق عن ديارها إىل وصلت قد كانت العمر من
أنها اعتبار َجرَّاء كونج هونج يف بالحساسية شعوٌر هناك كان الرئييس. الصني
هونج يف املتسوقون جرَّد السياحي. بقطاعها يطيح قد هذا ألن املرض مصدر
الجراحية األقنعة من الصيدليات — السابقة الربيطانية املستعمرة تلك — كونج
منهم شخًصا، ٤٢ احتُجز حيث الصينية، اإلنفلونزا لعالج التقليدية األدوية ومن
واْضُطرَّت عنابر، ثالثة أُخليَت باملستشفى. الصحة، بمجال العاملني من كثريون
العمليات وأُلغيت تخفيضخدماتها، إىل أمراضالقلب عالج يف متخصصة عيادة
بعدها املركَّزة. العناية ة أَِرسَّ توفري أجل من هذا كل العاجلة، غري الجراحية
— كونج هونج يف مرىض سقطوا الذين األفراد عدد إجمايلُّ ارتفع أيام بثمانية

فرد. ١٠٠ إىل — الطبية الرعاية عىل القائمني من معظمهم كان الذين
مؤتمر من عائًدا كان طبيب َمِرَض عندما أوروبا إىل املرض وصل مارس»: ١٥» •
بفرانكفورت مؤقتًا طائرته توقف قبل طائرة متن عىل دياره إىل نيويورك يف
اتَّخذِت سنغافورة. يف الضحايا بعض عالج قد الطبيب هذا وكان بأملانيا.
لَحْجٍر الطائرة ُركاب بإخضاع مسبوق غريَ حكيًما إجراءً األملانية السلطات

رحالتهم. ملواصلة رساحهم إطالق قبل السبت يوم معظم صحيٍّ
إىل كونج هونج من سافر قد كان رجًال املستشفى استقبل مارس»: ١٨» •
يف حالة أول وهي بسارس، إصابته يف لالشتباه املتحدة باململكة مانشسرت
واصفًة املرض، انتشار بشأن إنذاًرا العاملية الصحة منظمة أطلقت بريطانيا.
كونج وهونج الصني من املسافرين ونصحت الصحة»، عىل عاملي «خطر ب إياه
بالخدمات االتصال املرض أعراُض عليهم ظهرت الذين آسيا رشق وجنوب

لبالدهم. املحلية الصحية
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الفريوسات عائلة إىل ينتمي أنه عىل مبدئيٍّا املرض تشخيص جرى مارس»: ١٩» •
الفريوسات من جديد نوع إىل التشخيص تغري أيام بستة بعَدها لكْن املخاطية،
الوحيد البرشي املرض هي الربد نزلة كانت الحني، ذلك حتى (كورونا). التاجية

. تاجيٍّ فريوس بسبب يَْحُدث أنه املعروف
ردُعه يمكن ال قد سارس انتشار أن إىل تايمز ذا صحيفة أشارت أبريل»: ١» •
التالية الضحية يكون أن يمكن األقىص الرشق اقتصاد أن املحللون وذكر اآلن.

عميًقا. ًعا تََصدُّ التِّجاري النشاط وتصدع انهارت فالسياحة للفريوس؛
ملنع محاولة يف طوارئ إجراءات العالم حوَل املصارُف طبَّقت أبريل»: ٢» •
يعمل سويرسي بنك — إس بي يو بنك أخضع بسارس. االتصال من موظفيها
املنكوبة املناطق من العائدين موظفيه — لندن مدينة يف املوظفني آالف لديه
بنك منع أيام. ١٠ ملدة املنزل يف امُلكوث منهم طلب إذ صحي؛ َحْجٍر لُظروف
— كونج هونج يف االستثمارية البُنوك أكرب من واحد — تشارترد ستاندرد

األقىص. الرشق وإىل من السفر من موظفيه
هذا يكون أن «أيمكن التايل: العنواُن ميل الدييل صحيفَة تَصدَّر أبريل»: ٣» •

فتًكا؟» أكثر بيشء مبكًرا إنذاًرا
جاردنز أموي السكني املجمع يف مقيم ٢٠٠ من أكثر كونج هونج نقلت
الصحة منظمة ألن سارس؛ تفيش بعد العزل معسكرات إىل كولون بمنطقة
تتسلل قد الفريوس عىل تحتوي التي الجسم» «إفرازات أن أعلنت العاملية

السكنية. الوحدات أو الغرف تربط التي املشرتكة األنظمة إىل ما بطريقة
٢٢ إىل املرض انتقل بكني، إىل كونج هونج من متجهة رحلة متن وعىل

فَحْسُب. واحد مصاب من شخًصا
الجوية رحالتها كانتاس األسرتالية الجوية الخطوط رشكة خفضت أبريل»: ٤» •
نظًرا الُحجوزات؛ انخفاض بسبب رحالت خمس كل من واحدة رحلة بمعدل
الُخطوط أعلنت سارس. تفيش أعقاب يف بالطائرات السفر عن العمالء المتناع
بسبب باملائة ١١ بنسبة املسافرين أعداد انخفاَض أيًضا الربيطانية الجوية
تواجَه أن يمكن الجوية الُخطوط أن الجوي للنقل الدويل االتحاد وتوقع الوباء،

إسرتليني. جنيه مليارات ٦٫٥ بنسبة مذهلة خسائر
تُْسِفر أن يمكنها سارس تفيش نوبة أن سرتيت وول خرباء توقع أبريل»: ٧» •

الرُّكود. إىل العاملي االقتصاد تدفع ثم ومن عاملي؛ كساد عن
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العائل بدور تقوم أن يمكنها كثريًة حيواناٍت ثمة بأن العلماء أفاد أبريل»: ١٥» •
ما، مكان يف األنظار عن متواريًا كان املرض أن احتماالت يزيد مما لسارس؛

آسيا. يف املرض بقاء توقعوا وقد

كانت فقد فَحْسُب؛ صغريًا وباءً كانت فإنها تلك، التفيش موجة ُخطورة من الرغم عىل
يوضح كما باملائة، ٤ سوى الضحايا من يُتَوفَّ ولم منخفضًة، العدوى نقل عىل القدرُة
ما إذا حاِل يف األسود املوت تفيش بموجات مقارنة صغرية موجة وهذه اآلتي. الجدول

الظُّهور. عاود
اتخاذ طريق عن املرض عىل السيطرة تمت آسيا، رشق َجنُوبيَّ الوباءُ استمر فيما
من فيها، املرض ظهر التي العالم من أخرى أماكَن يف السليمة العامة الصحة تدابري
فرتُة ترتاوح املرض. خواصِّ من بعًضا تدريجيٍّا العلماء حدد جوٍّا. املسافرين خالل
العدوى نقل عىل قادرين األفراد يكون وال أيام، عَرشة إىل يومني بني ما املرض حضانة
أنه املفرتض من ثَمَّ من — النزيف الطاعون خالف عىل — األرجح عىل الفرتة تلك أثناءَ

املصابة. للحاالت الفوري الَعْزل خالل من سارس عىل التغلُب يسُهل
العدوى انتقال أن ويبدو الجوي، الهباء وليس الرَّذاذ طريق عن أيًضا املرض ينتقل
بمجرد إليك الفريوس ينتقل قد الجسم. وإفرازات بسوائل كثريًا أقرب اتصاًال يتطلب
مواسرِي عرب ينتقل أن ويمكن ، ُمَلوَّثنَْيِ باٍب َمْقبَض أو ِمْصَعد زر أو طاولة سطح ملس
إذا أنه رصحت بلندن الصحة حماية وكالة أن بَيَْد طائرة. بداخِل الهواء أو املجاري
مرة ١٠–١٠٠ بني ما املصابني عدد لرتاوح الجوي، الهباء طريق عن ينتقل سارس كان

الفعليني. املصابني أمثال
أن أولها: الهامة. التحذيرات من العديد عىل الضوء الصغري سارس وباء سلط
العالم أنحاء يف الصحية السلطات وعىل الوقت، َطواَل الظُّهور يف آخذة جديدة أمراًضا
حيواٍن يف ظهر ما أول ظهر سارس فريوس أن يُعتقد مستمرة. يقظة حالة يف تكون أن
اإلنسان. ليصيب النوعي الحاجز اخرتق ثم املقنَّع، النخيل زباد عليه يُطلق بالِقطِّ شبيه

جوانجدونج. إقليم يف شهيٍّا لحًما الزباد لحم يعترب
األرضية الكرة أرجاء جميع إىل رسيًعا ينترش أن يمكنه جديد مرض أي أن ثانيًا:

جوٍّا. السفر طريق عن
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الوفيات الحاالت عدد  

٠ ١ أسرتاليا
٠ ١ بلجيكا
٠ ١ الربازيل
٠ ٦٩ كندا
٤٩ ١٢٢٠ الصني
٢٠ ٨٠٠ كونج هونج
٠ ١٥ تايوان
٠ ٣ فرنسا
٠ ٥ أملانيا
٠ ١ إيرلندا
٠ ٣ إيطاليا
٠ ١ رومانيا
٥ ١٠٠ سنغافورة
٠ ١ إسبانيا
٠ ٢ سويرسا
٢ ٧ تايالند
٠ ٣ املتحدة اململكة
٠ ١٠٠ املتحدة الواليات
٤ ٥٩ فيتنام
٨٧ ٢٣٩٢ اإلجمايلُّ

العامل من كلٌّ يكون املرحلة، هذه يف ألنه فزع؛ حالَة وباء أيُّ يثري ما دائًما ثالثًا:
الُخطوط بتكبد التوقعات مثل وخيمة، عواقب الوضع ولهذا مجهولني، والعواقب املعدي

العاملي. االقتصاد انهيار احتمال إىل واإلشارة هائلة، خسائر الدولية الجوية
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يف تقرير يشري التفيش. موجة اكتشاف بمجرد فوري إجراء اتخاذ من بد ال أخريًا:
سارس وباء عىل السيطرة أمكن ما رسعان أنه إىل األمريكية» الطبية الجمعية «دورية
ستة خالل ففي ُوجوده، عىل التكتُّم عن الصينية السلطات توقفت أن بمجرد بكني يف
بعد اإلطالق عىل جديدة إصابة حاالُت هناك تَُعْد لم بحيث الوباء تراجع فقط، أسابيع

الوباء. ذروة يف جديدة حالة ١٠٠ يوم كلَّ يستقبل املستشفى كان أن

الدرس؟ تعلمنا هل (6)

الناشئة، األمراض مخاطَر جيًدا العالم أنحاء كل يف الصحية السلطات تُدرك ة، عامَّ بصفة
هل لكن عنها، يُبلَّغ تفيش موجة أي مع للتعامل ب تأهُّ حالة يف دولية ِفَرٌق وثمة
وظهر َحَدَث فلو البرشية/اإليدز؟ املناعة نقص فريوس من املستفادة الدروَس تعلمنا
حينَها األسود، للموت كانتا اللتني تلكما تضاهيان الَفتك عىل وقدرة رشاسة له مرض
هذا سيكون وإنما دعائية، بحمالت منه تحذِّر أن الحكومة من حماقة مجرد تكون لن
حاملا بلدي.» يف هذا يحدث أن «مستحيل قائًال: شخص أي فكر إذا وكذلك كارثيٍّا، أمًرا
اتخاذ الحال يف فسيتعني املرض، طبيعة وتحديد العدوى انتقال طرق عىل التعرف يتم
العدوى. وانتقال الحضانة فرتتي تحديد الرسيف يكمن صارمتني. وسالمة مكافحة تدابري
ِفَرٌق تعمل أن بد ال إذ الكامالن؛ الدوليان والتعاون املساعدة تتوافر أن ينبغي وبالطبع
املرض خصائص لتحديد الساعة مدار عىل انقطاع بال الدقيقة واألحياء األوبئة علماء من
املناسبة. التدابريُ تُتََّخذ ذلك عىل وِبناءً وعواقبه، الوباء بانتشار التنبؤ يمكن حتى الجديد،

األبدية. اليقظة هو السالمة فثمن دائًما، الحال هو كما
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األسلحة ابتكار عىل عديدة لُعقود الخفاء يف عملت لطاملا العالم يف العظَمى الُقَوى أن نعلم
الذي لالكتشاف َحتِْميَّة نتيجة هو الرضورية التكنولوجيا هذه تطوير كان البيولوجية.
عمل آلية يف ويتحكم الوراثة إيه إن الدي بها يحكم التي الكيفية بشأن ١٩٥٣ عام حدث
ا كمٍّ الُحكومات أنفقت اإلنسان. إىل وُوصوًال امليكروبات من بَْدءًا الحية، الكائنات كافة
من وقتلهم مجموعات يف األفراد ملهاجمة ُطُرق ابتكار سبيل يف واملال الوقت من هائًال
ملثل للتصدي وسائل إعداد سبيل يف وكذلك ُسمومها، أو فتاكة حية كائنات إطالق خالل

الهجمات. هذه
النووية األسلحة ألن الرخيص؛ النووية القنبلة بديل هي الُجْرثُومية الحرب إن
برنامج لوقف حسني صدام مقاومة توضح الرْصد. وسهلة النقل وصعبة التكلفة باهظة
مليارات عىل يِده وضع من الحرمان كبَّده الذي بالعراق، الخاص البيولوجية األسلحة
وقد الُهجوم. يف الطريقة هذه عىل عَقدها التي األهميَة توضح النفط، عوائد من الدوالرات
باألسلحة تمدها أن يمكن عظمى قوة من مدعومة كانت إذا إال — إرهابية منظمة أي تلجأ
ُمَحنَّك دقيقة أحياء عالم أي وبمقدور الُجْرثُومية، الحرب إىل — نقلها وسبل النووية
فتاكة، بيولوجية أسلحة ُصنع كيفيَة املتطرفني من الجماعة هذه مثل يُعلِّم أن بُسهولة
يف املتوافرة املعامل ات ُمَعدَّ وبعض الخلفي، املنزل فناء قاذورات من القليل «باستخدام

اآلتي). انظر األخري»، السالح «الجراثيم: كتاب من (مقتبسة مكان» كل
عواقبها، ُغموض يف متمثلًة البيولوجية لألسلحة إضافية ِميزٌة ثمة اإلرهابي، نظر يف
الوفيات وعدد ألحقتْه الذي الدمار حجم تحديد يمكن تقليدية، قنبلة انفجار فبمجرد
الصحية السلطات تستطيع فلن بيولوجية، هجمة ُوقوع حال يف لكن عنه، أسفرت الذي
عدد أو املستقبلية بالتطورات التنبؤ تستطيع ولن حجمها، وال الرضبة طبيعة تعرف أن
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يكون قد الذي األسوأ، للسيناريو االستعداد هو فعله يمكنها ما كل النهائي. الوفيات
صغرية. لهجمة فيها مبالًغا استجابًة

األوائل البيولوجيون اإلرهابيون (1)

يف املذكورة القديم العهد قصة إن ُمبتََكر. وغري طويل البيولوجية الحروب تاريخ إن
يَذُرَّ أن موىس الرَّبُّ فيها يَنَْصُح التي و٩ ٨ والعددين التاسع اإلصحاح يف الُخروج ِسْفر
الخبيثة؛ الجمرة تفيش ملوجة وَوْصًفا ُجْرثُومية حرٍب عىل مثاًال تَُعدُّ ِفْرَعْوَن أمام الرَّماَد
«دمامل صارت ألنها العصيات بكترييا من جوي هباء إىل تحول قد الغبار أن بد ال إذ

والحيوان.» اإلنسان من كلٍّ عىل متقيحة
(ُفْطر الشيلم بمهماز أعدائهم آباَر اآلشوريوَن َلوََّث امليالدي َقبَْل السادس القرن يف
الخربق ُعْشَب سولون أثينا حكيم واستخدم . الُفْطريِّ املرض من نوع وهو اإلرجوت)،

كريسا. مدينة أهل مياه موارد تسميم يف
َرْوث يف ِسهامهم ُرءوس السكوثيون هام السِّ ُرماة َغَمَس عام، أْلَفْي عن يزيد ما منذ
جثث قذف قبًال، رأينا وكما اإلماتة. عىل أسلحتهم ُقدرة لرفع املتعفنة والُجثث الحيوانات
طاعون إبَّان العدو إىل العدوى نَْقِل أمل عىل املدينة ُجدران فوق من الطاعون ضحايا

كافا. وحصار أثينا
املرات، إحدى يف الشمالية. أمريكا يف الهندية القبائل إلخضاع طريقًة الجدريُّ وبات
زعماء أهدى أمهريست جيفري السري إن قيل كندا، يف والهندية الفرنسية الحرب إبَّان
الزحف ل وسهَّ السكان إىل العدوى نََقَل مما ؛ الجدريِّ بُقشور ملوثة أغطيًة القبيلة
أفراد إىل العدوى لنقل بالجدريِّ ملوثة أغطيًة أيًضا الربيطانيون استخدم . الربيطانيَّ

.١٧٦٣ عاَم بنسلفانيا ُحدود عىل بيت فورت معِقل يف قبيلة
بجنوب سيوكس ريفر تشايني قبيلة زعيم بورالند، جريج ليطاردنا. عاد هذا كل
، بالجدريِّ اإلصابة َجرَّاء َحتَْفها َلِقيَْت األصليني األمريكيني من امرأة سليل داكوتا، والية
السكاُن ن يكوِّ لم األوروبيني، عكس عىل أنه، يزعم وهو إيرنجز. بلو تُدعى وكانت
قبيلته ألبناء جماعيٍّ بتطعيم ويُطالب املرض، ضد مناعًة الشمالية ألمريكا األصليون

بيولوجي. هجوم لُوقوع بًا تَحسُّ
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وثمة املستنقعات. حمى عدوى مانتوفا مدينة أهل إىل نابليون نقل ،١٧٩٧ عام يف
طريق عن املياه موارد بتسميم األمريكية األهلية الحرب إبَّان قاموا ُجنود عن روايات

املياه. ِبَرك يف الحيوانات بِجيَف َعْمًدا اإللقاء

الحارض كابوسوقتنا (2)

اليوم. بُطرق مقارنًة يشء ال وكأنها الجرثومية الُحروب يف البدائية الُجهود هذه تظهر
السالح «الجراثيم: كتابهم يف برود وويليام إنجلربج وستيفن ميلر جوديث من كلٌّ يصف
الحرب إبَّان َكرَّسا قد السوفييتي واالتحاد األمريكية املتحدة الواليات أن كيف األخري»،
مطلع فمع بيولوجية؛ أسلحة تطوير أْجل من هائلة برشية وَعمالًة طائلة أمواًال الباردة
عىل سنويٍّا دوالر مليون ٩١ الخفاء يف ينفق البنتاجون كان العرشين، القرن ثمانينيات
نفًعا الرسية األسلحة تطوير يف السباق هذا إرث وكان البيولوجي. الدفاع عليه يُطلق ما

اإلرهابيني. لصالح متوقع غري
يف لكن البيولوجية، األسلحة تصنيع تَُحرِّم ١٩٧٢ عام معاهدًة األمم كافة عت وقَّ
عىل ليصبح برنامجهم توسيع ا رسٍّ السوفييت َقرََّر املعاهدة، جوهر مع مبارش صدام
الصناعية الجراثيم إنتاج قدرات وبرود وإنجلربج ميلر قدم هائل. صناعي مستوى

مستوياتها: أعىل عند الواحد) للعام املرتية (باألطنان اآلتية املذهلة

السوفييتي االتحاد األمريكية املتحدة الواليات  

٤٥٠٠ ٠٫٩ الخبيثة الجمرة
١٥٠ ٠٫٨ الفنزوييل الخييل الدماغ التهاب فريوس
١٥٠٠ ٠ الطاعونية الريسينية
١٠٠ ٠ الجدري فريوس
٢٥٠ ٠ ماربورج فريوس

ال الجراثيم من مخزون أولهما: السوء؛ غاية يف عاقبتاِن الباردة الحرب عىل ترتبت
إنتاج عىل القادرين املدربني العلماء من كبري عدد وثانيهما: الكلمة، بمعنى تَخيُّله يمكن
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اكتشاف جعل عىل العمل املشاريع ضمن من كان الطلب. َحَسِب عىل وتعديلها ميكروبات
اللقاحات. عىل التغلب من الجراثيم تمكني وعىل صعوبة، أكثر البيولوجي الهجوم

البُلدان تشرتيَهما ألْن متاحني والعلماء الجراثيم من الهائل املخزون من كل كان
األمريكية املتحدة الواليات أْمن كان ١٩٨٩ عام وحتى اإلرهابية. والجماعات املعادية
الخبيثة الَجْمرة من سالالت تبيع كانت الرشكات إحدى أن لدرجة للغاية، متساهًال
من فريٌق تمكن ًرا، مؤخَّ أُْجِرَي أمنيٍّ تدريب ويف بالربيد. الطلب طريق عن للعراق
فقط دوالر مليون بتكلفة فعيلٍّ ُجْرثُومية حرب معمل إنشاء من األمريكيني العمالء
أعقاب ويف يفعلون. كانوا بما األمريكية املركزية االستخبارات وكالة تعرف أن دون
ساعدوا السوفييت من سابقني علماء أن اكتُِشَف ،١٩٩١ عام السوفييتي االتحاد انهيار
(الوشيقية) والبوتولينيوم (املطثية) الكلوسرتيديوم بكترييا من مخزون حيازة يف العراق

الخبيثة. والجمرة
األعصاب غاز بعبوة ١٩٩٥ عام طوكيو أنفاق مرتو شنريكيو أوم طائفُة هاجمت
بعَدها املحققون عثر آخرين. ٥٥٠٠ وإصابة شخًصا ١١ مقتل عن أسفر مما سارين؛
بالفعل حاولوا قد أتباُعها وكان الطائفة، مجمع يف البيولوجية لألسلحة أبحاث معمل عىل
من بالفشل باءت املحاولة ولكن السكان، عىل والبوتولينيوم الخبيثة الجمرة سم إطالق
اإليبوال وباء تفيش موجة إبَّان زائري زاروا قد الطائفة هذه من أعضاء وكان الحظ. حسن
وتصنيع استزراعه أجل من الفريوس من َعيِّنات عىل للُحصول محاولة يف ،١٩٩٢ عام
باستخدام خطورة أكثر لُهجوم تخطيٌط هناك كان أنه املحققون اكتشف بل األسلحة.

طوكيو. شوارع يف وكيميائية بيولوجية عوامل تُضخَّ أن شأنها من أجهزة
والتخطيط العارض، البيولوجي اإلرهاب ونشاط الجرثومية، الحروب أبحاث إن
والواليات املتحدة اململكة يف تجري بيولوجي، لعامل َعْمِديٍّ إطالق مخاطر ملكافحة املحتمل
أن إال العامة، اهتمام من كبريًا قدًرا تجذب أن دون عديدة ُعقود منذ األمريكية املتحدة
إن املوقف. حقيقَة للجميع وبينت هذا، كل بدَّلت ٢٠٠١ سبتمرب من عرش الحادي أحداث
البيولوجي الُهجوم جعل العالم يف الوحيدة العظمى األمة األمريكية املتحدة الواليات كون
من عليه اشتملت (بما العرشين القرن يف التكنولوجية الثورة أن كما احتماًال، أكثر هناك
املدن إىل باستمرار املتدفقني لألشخاص املرتفعة والكثافة ضخمة) سحاب ناطحات بناء

حد. أقىص إىل الحديث املجتمع َضْعف من زادتا
بيولوجي ُهجوم شنِّ خطر أن اآلَن م يتفهَّ وبات رسيًعا، الغربي العاَلُم استجاب أخريًا
بعض يف أنه ١٩٩٧ عاَم أُجِرَي تحليل قدَّر ومستمر. قائم خطٌر هو املدنيني السكان عىل
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عن دوالر مليار ٢٦ إىل االقتصادي التأثر نسبة ستصل للُهجوم املحتملة السيناريوهات
كافيًا البيولوجية األسلحة خطر كان وقد الخبيثة، للجمرة يتعرض شخص ألف ١٠٠ كل

واللقاحات. األدوية من مسبوق غري مدني مخزون تصنيع يكفل بما
ميزانية يف جديدة كنفقات دوالر مليار ١١ تخصيَص بوش األمريكي الرئيُس أعلن
مضاعفة األملاني الجيش وينوي البيولوجي، اإلرهاب ملكافحة ٢٠٠٣ املالية للسنة الصحة
رئيس أن إال مرات، ثالَث البيولوجية األسلحة من الوقاية أبحاث مجال يف استثماره
املدنية التطعيم برامج وضع ينبغي أنه يرى كورت راينهارد األستاذ كوخ روبرت معهد
وباء ُوقوع حال يف امُلطعمني األفراد من مصدٍّ بناء ثَمَّ ومن الجيش؛ به يقوم عما بمعزل

اآلتي: إىل ويخلص محيلٍّ،

لألسلحة املحتمل الخطر أن املجال، هذا يف للخرباء العامُّ الرأي وهو رأيي، يف
والذرية. الكيماوية األسلحة خطر من فتًكا أشد البيولوجية

جديدة وقاية هيئة إنشاء ُخَطط عن الطبية الخدمات رئيس أعلن ،٢٠٠٢ يناير يف
فيها بما عليها، والتغلب العدوى مكافحة خدمات لتسيري واسعة بصالحيات تتمتع
يصنعها التي األمراض وتلك الُحدوث) َحتِْميَّة تعترب (التي املستقبل يف الناشئة األمراض
أنطوني املعدية» واألمراض الحساسية ألمراض الوطني «املعهد مدير ويرغب اإلرهابيون.
التي وتلك الناشئة املعدية األمراض مَظلَّة تحت البيولوجي اإلرهاب إدراج «يف فوتيش

الظهور.» تعاود
املعدية األمراض خطر الرسيون: «العمالء كتابها يف تقول دريكسلر مادلني أن بَيَْد
اإلرهابيني أكثر تكون ربما التي األم بالطبيعة نستهني أن بنا يجدر ال إننا الناشئة»:
بعضالتهديدات ذلك يف بما املعدي، العامل هو كان فأيٍّا اإلطالق. عىل وحشية البيولوجيني
واالستجابة الدقيقة املراقبة أن هي فالخالصة بَْعُد، نكتشفها لم التي الجديدة امليكروبية

ترسانتنا. يف الوحيد السالح هما الرسيعة

يْنُونة الدَّ يوم عملية (3)

كشفت عندما ٢٠٠٣ فرباير يف إرهابي لُهجوم معرَّضة وهي لربيطانيا مرعبٌة رؤيٌة ثارت
الحرب منذ للكوارث التخطيط لتدابري تغيري عملية أكرب عن النِّقاب الربيطانية الُحكومة
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أولئك ر تطهِّ سوف الطوارئ خدمات أن كيف مرعبة بتفاصيل أوضحت فقد الباردة؛
نووية. أو بيولوجية أو كيميائية لهجمة تعرضوا الذين

حرائق مكافحة طاقم يقوم أن كهذا هالك ليوم تتحسب التي الُخَطط هذه تنطوي
التي الجماعية التطهري وحدات بتشغيل — واقيًة مالبَس أفراُده يرتدي — متخصص
املواد آثار إلزالة دافئة مياه لحمامات يتعرضون ثم مالبسهم من الناجون يَُجرَّد فيها
ونظاراتُهم ساعاتُهم منهم تُصاَدر وسوف شخص. لكل ثانية ١٥ بمعدل الخطرية
إىل يُْرَسلون ثم بيضاءَ أثوابًا الضحايا يرتدي وعندئذ بهم، الخاصة السماعية والوسائُل

املصابني. تطهري محطات
وتضاعف الجماعية، واملراقبة التطهري ملعدات إسرتليني جنيه مليون ٥٦ مبلغ ُرِصَد
من أطواٌق تُخصص ولسوف بدلة، ٤٠٠٠ إىل الغاز لترسب املانعة الواقية البدالت عدد
الحتمية الفزع حالة لَدْرءِ احتياطية مسلحة عسكرية قوات إىل باإلضافة الرشطة أفراد

عالجهم. قبل املصابني تطهري وضمان

الُجْرثُومية الحرب (4)

محتملة. بيولوجية أسلحًة باعتبارها بكترييٍّا ا ُسمٍّ أو ميكروبًا ٢٥ حوايل تحديُد جرى
هذه أخطَر الفريوسية النزفية والحمى بِْيل الدَّ والطاعون والجدريُّ الخبيثُة الجمرُة وتعترب
إىل تؤدي ألنها أو آَخَر، إىل إنسان من تنتقل ألنها أو االنتشار، سهلُة ألنها إما التهديدات؛
مركُز ذكر واسع. ِنطاق عىل اجتماعيٍّا واضطرابًا ذُْعًرا تثري قد ألنها أو كبري، َوَفيَات معدل
خطٍر أكربَ تمثل باعتبارها الفريوسية النزفية الحمى منها أن واتِّقائها األمراض مكافحة
تتمتع ِلَما بيولوجي كسالح استُْخِدمت ما إذا — بَْحثنا يف األهمية غاية يف نقطة وهي —
تصنيع إن وفياتها. معدل وارتفاع الجوي الهباء طريق عن االنتقال عىل قدرة من به
من تَُمكُِّن صورة يف إنتاجها أن إال اآلَن، بُسهولة يحُدث األمراض لهذه املسبِّبة العوامل
من صعوبة أكثر يكون البرش، من كبرية بأعداد الرضر إلحاق ومن بُسهولة إرسالها

الراهن. الوقت يف الفنية الناحية

الخبيثة الَجْمرة من الخوف (5)

تفكريَ تماًما َل وبَدَّ ،٢٠٠١ سبتمرب من عرش الحادي هجمات أعقاب يف حدث ماذا إذن
تخصيص إعادة إىل وأدَّى بيولوجية، إرهابية هجمة ُوقوع الحتماِل وتقييَمهم الجميع
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الجمرة أبواغ هو الواقعة هذه يف استُخدم الذي السالح الغرض؟ لهذا ضخمٍة ماليٍة مبالَغ
وفاة، حاالت خمس عن أسفر مما املتحدة؛ الواليات إىل الربيد عرب أُرسلت التي الخبيثة

ة. العامَّ ُصفوف بني وذُعر كبري اضطراٌب صاَحبَها
التي الصغرية األبواغ أن إىل الخرباء أشار آخر، بريدي ُهجوم من الخوف جانب وإىل
مناطق يف أو السكنية التجمعات يف الهواء تكييف نُُظم يف إقحاُمها يمكن الهواء يحملها
الكابيتول. األمريكي الربملان مقر أو األبيض البيت مثل الحكومية املباني ويف التسوق
ذُعر نوبة تثري أن بل البرش، من اآلالف بحياة تُوِدَي أن شأنها من هذه مثل هجمة

كذلك. أمريكا أنحاء يف جماعية
عىل الناشئة املعدية لألمراض واالستجابة املراقبة أنظمة مدير — كييل باتريك قارن
البرشية املناعة نقص فريوس بنتائج الهجمة هذه — للبنتاجون التابع العالم مستوى
حاالت لخمس االكرتاث منهم تتوقع أن يمكنك «ال قائًال: العالم أنحاء كل يف واملالريا
عواقُب تافهًة تبدو التي اإلرهابية الحملة لهذه كان ذلك ومع الخبيثة.» الجمرة من وفاة
الجمعية أعضاء إىل خطابًا الفيدرايل التحقيقات مكتب أرسل واسع. نطاق عىل هائلة
التي الخبيثة الجمرة بكترييا أن إىل فيه يشري ٢٠٠٢ يناير يف الدقيقة لألحياء األمريكية
أبحاثًا يُْجِري كان املتحدة بالواليات معمل من جاءت ربما الهجمات هذه يف استُخدمت
الجمرة أن اآلَن املشعِّ الكربون باستخدام التأريخ أثبت وقد البيولوجية. األسلحة ملكافحة
قد بارزين وصحفيني الشيوخ بمجلس ُعْضَويِْن إىل الربيد عرب أُرسلت التي الخبيثة

للُهجوم. السابقني العامني خالل يف ناعًما مسحوًقا لتصبح وُطِحنَت ُصنَِّعت
حوَل مستودعاٍت يف املخفية الخبيثة الجمرة أبواغ من األطنان آالف هناك َقْطًعا
العلماءُ أنتج وقد سليم. نحو عىل إرسالها تم ما إذا البرشية إلبادة يكفي ما العالم،
فَحْسُب ١٠٠كجم تستطيع ِللََّقاح. مقاِومة الخبيثة الجمرة من ُساللًة بالفعل الروسيون
أن كربى حرضية منطقة يف الرياح عكس جوي هباء صورة يف تُطلق التي األبواغ من
ا جدٍّ الصعب من وسيكون للغاية قوية األبواغ أن عىل عالوة شخص، مليون بحياة تُوِدَي
الخدمات يف الخلُل سيكون ثم ومن للهجوم؛ املعرضة املنطقة وتطهري عليها القضاء

املدى. وطويَل كبريًا الطبيعي الحياة ونمط
الجمرة ألبواغ الَعْمِديِّ الجماعي اإلطالق بشأن املربَّرة املخاوف من الرغم عىل
مرض أو األسود املوت بعودة مقاَرنة يُذَكر لن العالم عىل آثارها إجمايلَّ فإن الخبيثة،
ليست الخبيثة الجمرة أن إال هائلة، وفيات معدالت هناك ستكون َحتًْما مشابه. ناشئ
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بإقامة العزل احتياطات وستكفي آخر، إىل إنسان من تنتقل ال ألنها مثاليٍّا سالًحا
تكون التي املنطقة عىل األول املقام يف قارصًة التفيش موجة ستكون لَدْرئه. الحواجز
هناك يكون أال املفرتض من العالم. بقية يتأثر ولن االنطالق، نقطة من الريح باتجاه
هجمة أي ملكافحة اآلن متأهبة صارت الصحية السلطات أن هذا إىل أضف جائحة.

كبري. نحو عىل الوفيات عدد تقليل من وستتمكن الخبيثة، بالجمرة

الطاعونية الريسينية (6)

براغيَث اليابانيون أسقط الثانية العاملية الحرب إبَّان إنه قيل بِْيل؟ الدَّ الطاعون عن وماذا
خالل من األفراد بعض قتل يف نجحت وربما الصينية، املدن عىل بِْيل الدَّ بالطاعون مصابًة
أَْوَىل الباردة الحرب وإبَّان يُفرتض. كما الرئوي للطاعون محلية تفشٍّ موجات إطالق
محتمًال، سالًحا باعتبارها الطاعونية الريسينية ألبحاث كبريًا اهتماًما السوفييتي االتحاد
مكافحتها سبُل تكون أن بد ال التي املعدية للعوامل الُحكومات معظم قوائَم تتصدر وهي

ملاذا؟ لكن جاهزة،
إرهابي ُهجوم ُحدوث احتمال من اإلطالق عىل شخص أي ينزعج أن ينبغي ال
عام املائة مدار عىل املرض بهذا املتحدة الواليات عاشت لقد بِْيل. الدَّ الطاعون باستخدام
الطاعون من وباء إرسال إن سنويٍّا. الحاالت من محدود عدد عن إال يسفر ال وهو األخرية،
الفصل يف رأينا كما — جدٍّا كثريًة عوامل ألن عوبة؛ الصُّ غاية يف سيكون وترسيخه بِْيل الدَّ
جميع يف مستحيًال. سيكون الوباء وانتشار النتائج، يف بقوة تؤثر سوف عرش— الحادي

الحيوية. املضادات باستخدام بسهولة بِْيل الدَّ الطاعون يُعاَلج األحوال،
الريسينية إنتاج أجل من واملال الجهد من الكثريَ الُحكومات كرست ملاذا إذن
كان بِْيل الدَّ الطاعون أن يعتقدون هم واضحة: اإلجابة بيولوجي؟ كسالح الطاعونية
ويف واحدة، رضبة يف أوروبا سكان نصف بحياة أَْوَدى الذي األسود املوت يف السبب

املثايل. السالح تأكيد بكل أنه بد ال رأيهم
للطاعون األساسية للبيولوجية اعتبار أي هناك يكن لم إذ بالتأكيد؛ حماقة هذه
ألي ُحدود بال املتوفرة الهائلة املالية املبالغ بسبب بشدة سوءًا األمر ازداد وقد بِْيل، الدَّ
تتوىل لذلك، وكنتيجة البيولوجي. باإلرهاب بعيد من صلة له يشء أي يف يعمل شخص
يف إرهابي. يطلقه قد الذي بِْيل الدَّ للطاعون وباءٍ ُوقوع آثار نمذجة اآلن الفرق من العديد
عرش، الحادي الفصل قراءة األبحاث هذه بعلماء يجدر واملوارد. للوقت تامٌّ إهدار هذا رأينا
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أن الرضوري من أنه نرى الحايلِّ. الوهم عىل الحفاظ يف ومالية راسخة رغبة لديهم أن إال
داٍع بال العامة األموال من كبريًة مبالَغ يوزِّعون الذين أولئك وباألخص — فرد كل يفهم
الُجْرثُومية. للحرب الحقيقية واملشكالت والنزيف بِْيل الدَّ للطاعونني الحقيقية الطبيعَة —

الفتاكة الفريوسات (7)

فهي الفريوسية؛ األمراَض اإلرهابيون يستخدم أن الحتمال أكثر اهتماًما نويلَ أن بنا يجدر
تكاثرها عىل يساعد الذي العمل بكل أنفسهم املصابون ويقوم النقل وسهلة رخيصة
جاهًزا يكون ما ورسعان مذهل، بمعدل الضحية بداخل يتكاثر فالفريوس ونرشها؛
ستكون الحديث، الجوي السفر ُوجود ومع آخرين. كثريين ليصيب املستمر لالنتقال

عامليٍّا. وباءً النتيجة
ياٍت َكمِّ أن املعروف ومن محتمًال، بيولوجيٍّا سالًحا الجدريِّ فريوس اعتُرب لطاملا
أربَع األمريكية املتحدة الواليات حددت ٢٠٠٢ نوفمرب ويف لالستخدام، جاهزة منه مخزنًة
الشمالية وكوريا العراق وهي الفريوس: من عنها معلن غري رسية عيِّنات لديها ُدول
باستمرار، ليتنقل واحد مصاب إرسال هو اإلرهابي يحتاجه ما كل وفرنسا. وروسيا
تليفزيوني برنامج قدم كبري. وباء يبدأ كي لندن؛ أنفاق مرتو يف املثال سبيل عىل وليكن
فيه الذي ،٢٠٠٢ فرباير يف التخييل السيناريو هذا يس بي البي محطة يف دقيقة ٩٠ مدته
يف الحكومات تعمل شخص. مليون ٦٠ حواَيلْ إىل للَوَفيَات النهائي العدد إجمايلُّ وصل
اتخاذ طريق عن املكافحة سبل ولتنظيم الجدريِّ بفريوس ُهجوم بعاقبة للتنبؤ الخفاء

املناسبة. العامة الصحة تدابري
موجة أن مع التاريخ، عرب الجدريِّ أوبئة بحث يف السنوات من العديد أمضينا لقد
الفريوس باستخدام إرهابية رضبة أن نظن ال فإننا مرعبة، ستكون املرض هذا تفيش
القرنني يف إنجلرتا يف كانت التي الفريوس ساللة إن كاملة. كارثة عن تسفر سوف العادي

املصابني. األطفال من فقط ٪٢٠ بحياة أودت عرش والثامن عرش السابع
انتقال تقليل يمكن إرهابية، هجمة أعقاب يف املرض عىل التعرف يتم أن بمجرد
متاح. الوقائي اللَّقاح أن ذلك، من واألهم األقنعة، استخدام طريق عن كبرية بنسبة العدوى
وتوافر املسبق، املستقبيل التخطيط ومع جيًدا، معروف املعدي الفريويس املرض هذا إن
الرسيعة واالستجابة املبكر، والتشخيص الطوارئ، مع للتعامل جيدة صحية تدابري
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مدينة يف إرهابية رضبة عن الناتج الجدريِّ وباء احتواء يمكن الجماعية، والتطعيمات
النهاية. يف عليه والسيطرة كبرية

وهي بالكامل: سكانها يكفي َلقاح وتخزين تصنيع املتحدة الواليات حكومة قررت
يف التنفيذَ بوش الرئيس بدأ الدوالرات. من املاليني مئات تكلف سوف عمالقة مهمة
٢٠٠٣ مارس من عرش الخامس ِبُحلول أنه أعلن عندما ،٢٠٠٢ ديسمرب من عرش الثالث
مليون نصف إىل باإلضافة الصحة بمجال العاملني املدنيني من فرد مليون نصف سيكون
الحادة الجانبية األعراض أن الحظ حسن من املرض. ضد تطعيمات ْوا تََلقَّ قد جندي
ِبُحلول شخص مليون ١٠ تطعيم يف املتمثل املتحدة الواليات هدف أن إال نادرة، كانت

املنال. بعيَد يبدو ٢٠٠٣ يوليو
الطبية الرابطة من نيثنسون فيفيان الدكتورة حذرت فقد كبريًا؛ تحفًظا ثمة أن إال
الهجمات مكافحة يف تساعد أن يمكن امليدانية املكافحة استعدادات أن من الربيطانية

فقط. «املعروفة» البيولوجية العوامل باستخدام تتم التي

معدلة سالالت أو مجهولة بيولوجية أسلحة ملواجهة طبية استجابة توجد ال
الستخدام الوحيدة الحقيقية املكافحة لها. َلقاح يتوافر ال خارقة لجراثيم وراثيٍّا

األول. املقام يف تصنيعها منع هو الكيميائية أو البيولوجية األسلحة

امُلعدية األمراض ملكافحة حاليٍّا املكرَّسني واملال الوقت من الهائل الكمَّ إن الخالصة:
النشاط هذا أن ننىس أال ينبغي لكن ومحبذ. رضوري إرهابية هجمة عن الناجمة
الربيد عْرب الخبيثة الَجْمرة أبواغ إرسال بعد أشخاص خمسة وفاة سوى يُثِْرُه لم الرائع
وبالطبع — َقطُّ هناك يكن لم االستجابة. يف املبالغة إىل واضحة إشارة وهناك األمريكي،
هجمة تأثري أن إىل إشارة أي — املحبذة االحتياطات هذه كل مع اآلن هناك يكون ال
اليوم العالم يف املعروفة الجراثيم من أي باستخدام ُجْرثومية حرب أو بيولوجية إرهابية

األسود. املوت عودة بتأثري مقارنًة نُتَْفة من قليًال أكثر سوى يكون لن

العالم؟ نهاية (8)

يعود أن يمكن كطريقة الفصل هذا يف البيولوجي اإلرهاب نشاط أدرْجنا إذن ملاذا
الحيوية. التكنولوجيا ثورة يف اإلجابة تكمن له؟ مشابه يشء أي أو األسود املوت بها
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البيولوجي اإلرهاب ُوِضع األقىص، الرشق يف سارس تفيش عن األوىل للمرة أُبلِغ عندما
األطلنطي. املحيط جاِنبَِي عىل بجدية معه التعامل وجرى محتمل، كسبب الُحسبان يف
لكننا طبيعي كمرض اإلصابة نمط يبدو شك «بال الربيطانية: الصحة وزارة ذكرت
أي نستبعد أن السخافة من نحكم. أن قبل الحقائق كافة تظهر حتى ننتظر بالطبع

املرحلة.» هذه يف يشء
األسود. باملوت شبيه يشء تصنيع اإلرهابيني بمقدور أن املرعب االحتمال يبقى
تصنيع من انتقلوا الذين الباردة الحرب وخرباء الدقيقة األحياء علماء من الكثري ثمة
األمراض من للَّقاح مقاِومة نسخ وتصنيع الخبيثة الجمرة أبواغ من مخزنة كبرية كميات
إمكانيات إن الطلب. حسب عىل خصيًصا مصممة خارقة جراثيم إنتاج إىل املعروفة،
السهولة. متناهي جديدة بيولوجية كائنات إنتاج بات وقد رائعة، الحيوية التكنولوجيا
موجودة العصبية األغماد أو لإلنسان املناعي الجهاز تهاجم التي والسموم امليكروبات إن
الجمرة من فتًكا أكثر نسخ إنتاج يف والروسيني األمريكيني من كل نجح وقد بالفعل،

بِْيل. الدَّ والطاعون وإيبوال والجدريِّ الخبيثة
الواليات ُحكومة من تمويٍل عىل يحصل كان عامًلا أن عن أُعِلن ،٢٠٠٣ نوفمرب يف
الفرئان، جدريِّ من الفتك شديد شكًال الوراثية الهندسة طريق عن عمًدا أَنْتََج املتحدة

الجدري. فريوس من قريب فريوس وهو
األسلحة أجل من فتاكة جراثيم إنتاج سهولة مدى مؤخًرا األمريكيون العلماء أثبت
خالل من األطفال شلل فريوس من اإلنسان صنع من نسخة ركَّيبوا فقد البيولوجية؛
هي هذه كانت اإلنرتنت. عىل متاحة املرض ملسبب جينية وخريطة إيه إن الدي استخدام
فريوس صنع يف املتاحة التكنولوجيا العلماء من فريق فيها يستخدم التي األوىل املرة
من أوًال عانت التي الفرئان، به حقنوا كفاءته مدى والختبار البداية. من بالكامل صناعي

ماتت. ثم الشلل
سيكون بيولوجيٍّا لة معدَّ خارقة ُجرثومة أو ناشئ مرض استخدام إن الواقع، يف
خاللها تتكون أن يمكن طويلة ملدة كوك الشُّ هذا يثري ال قد اإلرهابيني. من ماكرة حيلًة
الحال يف يُعرف سوف العالم يف مكان أي يف الجدري تفيش أن حني يف عاملية، جائحة

اإلنسان. صنع من أنه
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بالحمى بالعبث ما مكان يف ما شخص يبدأ سوف قريب، ا عمَّ ما يوًما شك، بال
العدوى عىل قدرة وأكرب فتًكا أشد وراثيٍّا معدلة خارقة ُجرثومة تخيل الفريوسية. النزفية
يحتاج ولن الرَّذاذية، العدوى طريق عن املرض هذا سينترش حينئٍذ األسود؛ املوت من
املزيد، إصابة أجل من وسيعمل سيتمنى اإلرهابي كان (وإن واحد مصاب إىل إال األمر
هذا التام. الدمار يحدث كي أخطاء) لوقوع مساحة لتوفري البلدان مختلف يف ويُفضل
يف حدثت التي الحيوية التكنولوجية للثورة مبارشة نتيجة وهو بالنار، اللعب خطر هو
صارت وهكذا النووي. للحامض املزدوجة الحلزونية للبنية املصريي االكتشاف أعقاب

للموت. خريطًة الحياة خريطة

لليقظة دعوة (9)

بمحض حدث الذي اكتشافنا ومن عقب. عىل رأًسا التاريخ قلبنا لقد رحلتُنا. اكتملت لقد
نعرف إنجلرتا، بشمال مركزية سوق فيها تُقام بْلدة يف األوبئة أحد لِسِجلِّ املصادفة
مرِّ عىل رعبًا الناشئة املعدية األمراض أكثر سببها كان والطََّواِعني األسود املوت أن اآلن
هو كما متنقًال سنة، ٣٠٠٠ حوايل منذ إثيوبيا من النزيف الطاعون هرب أن بعد التاريخ.
هناك ومن الشام، بالد يف قاعدته وطَّد املصابني، التجار حركة خالل من دائًما الحال
الدويالت وكانت األوىل، اإلسالمية واإلمرباطورية والبيزنطية اليونانية الحضارتني رضب

املفضلة. ضحاياه هي العامرة
وهي أوروبا، سكان النزيف الطاعون دمر عرش، الرابع القرن منتصف يف وأخريًا،
محدودة املواصالت وسائل فيها كانت التي األيام يف التاريخ. مرِّ عىل برشية كارثة أعظم
الطويلة حضانته فرتة بسبب فقط املدى طويلة الرضبات هذه يصنع أن استطاع للغاية،
يَْختَِف ولم أوروبا، عىل القاسية قبضته أحكم التالية، القرون الثالثة مدار وعىل للغاية،

محظوظة. قلة لدى جينية طفرة ُوجود بفضل إال أخريًا
تحدث كانت قلما ونَْقبَلها. الناشئة املعدية لألمراض املرعبة األخطار ندرك أن بد ال
وباتت وكليًة، رسيًعا حياتنا نمط تغري عندما ،١٩٧٠ عام َحَواَيلْ حتى األمراض هذه
وقدرتها األمراض هذه ُخطورة رغم لكن، عام. كل جديد مرض عن البالغات تتوارد
تُْظِهر اإلطالق. عىل الوسطى الُعصور اح سفَّ وحشية تبلغ ال فإنها الفتك، عىل الكبرية
نحو َلِقَي فقد األرواح؛ يف للخسائر الصاعق املعدَل ُوضوح بكل عرضناها التي الروايات
له. مثيل ال حدث وهو األسود، للموت واحد وباءٍ يف َحتَْفهم الغربي العالم سكان نصف

294



األسود؟ املوت من أبشع هو ما هناك هل

الدم ويجعل األبدان له تقَشِعرُّ وحيًدا الشخص ِيْلقاها كان التي األليمة امليتات وصف إن
ِمنَّا. كل ُعروق يف يتجمد

الطاعون يعاود لئال الدوام عىل محرتسني نظل بأن ماتوا وملن ألنفسنا مدينون إننا
الجهل خالل من له معِقل تأسيس إلعادة فرصة لديه ليس أنه نتأكد وأن الظُّهور، النزيف

ُسًدى. املاليني وموت معاناة تذهب لن الطريقة بهذه والتحريف.
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